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APRESENTAÇÃO
O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, Unidade Educacional - UE voltada para o desenvolvimento
do pensamento científico no estudante, é uma exigência do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública
– CSTGP da Escola Superior de Gestão – ESG para a diplomação dos seus estudantes como tecnólogos em
gestão pública, prevista no Projeto Pedagógico de Curso – PPC.
Esta Unidade Educacional estabelece a normatização do trabalho acadêmico dela resultante, bem como promove e subsidia sua concepção e elaboração. O TCC é importante para a formação acadêmica, pois oportuniza o aprofundamento do estudante em relação à pesquisa científica em um tema da Gestão Pública. Dentre
as modalidades de TCC, o CSTGP adotou o Projeto de Intervenção.
O Projeto de Intervenção tem como proposta promover uma intervenção por meio da modificação na estrutura ou dinâmica de um contexto, cuja realidade pretende transformar positivamente mediante apresentação de soluções a problemas ou necessidades pertinentes à Gestão Pública do Distrito Federal.
Nesse formato, a elaboração do TCC será amparada por estudos e métodos científicos, possibilitando
ao estudante investigar, refletir, avaliar, propor, discutir e revisar as referidas soluções de acordo com a rigorosidade e exatidão características de tais métodos.
A iniciação científica do estudante, ofertada desde o primeiro semestre do curso por meio desta Unidade Educacional, destaca a preocupação em promover a experimentação e adoção dos procedimentos da
pesquisa científica como princípio educativo, entendida pela ESG como premissa a ser exercitada em todo o
processo de formação do estudante (DEMO, 2000).
O estudante da ESG é orientado, portanto, a fazer leituras dirigidas e informativas durante todo o curso
nos Horários Protegidos de Estudo - HPE, bem como a elaborar sínteses e destaques para as ideias principais,
de modo a formar um esquema em que se relaciona, analisa e integra o conteúdo estudado, facilitando,
assim, o processo de construção do conhecimento e da estruturação do TCC (MARCONI; LAKATOS, 2009).
Antes de iniciar efetivamente a construção do Trabalho de Conclusão de Curso, o estudante participará
de atividades acadêmicas preparatórias para a realização de estudos sistemáticos e utilização da metodologia científica. Além disso, o corpo discente se tornará apto a conhecer as implicações éticas envolvidas na
elaboração do trabalho científico. Ressalta-se que tais atividades serão assistidas integralmente por tutores,
no contexto de elaboração do TCC.
A seguir, apresentam-se as orientações e normatizações acerca dos diversos fatores envolvidos no desenvolvimento desta Unidade Educacional, com enfoque na elaboração e apresentação do TCC conforme a
modalidade do Projeto de Intervenção.

1. UNIDADE EDUCACIONAL TRABALHO DE
CONCLUSAO DE CURSO: COMPETÊNCIAS E
OBJETIVOS
1.1 COMPETÊNCIAS
• Desenvolver o pensamento científico com a observação sistemática da realidade;
• Desenvolver a capacidade de formular soluções para os problemas observados na gestão pública;
• Articular teoria e prática, possibilitando a adequada produção de trabalho acadêmico.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Subsidiar o estudante na construção do pensamento científico por meio de atividades, dentre elas
oficinas, palestras e encontros de orientação, com utilização do método científico de pesquisa, propiciando
a produção e consolidação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
1.2.2 Objetivos Específicos
• Fomentar a iniciação à pesquisa científica por meio da abordagem de conceitos básicos sobre ciência,
pensamento científico e metodologias aplicadas à pesquisa científica;
• Apontar para a importância da construção do conhecimento científico a partir da realidade observada e vivenciada na gestão pública;
• Conhecer técnicas de pesquisa tais como a busca por informações em base de dados, a sistematização e o registro da produção científica. possibilitando o intercâmbio informacional;
• Construir um Projeto de Intervenção, com os principais elementos constituintes do modelo;
• Padronizar a elaboração e apresentação do TCC, com o objetivo de assegurar sua qualidade, confiabilidade e eficiência;
• Discutir a questão dos cuidados éticos na realização da pesquisa científica.

2. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
															
															
CIENTÍFICA
										

● 1º Semestre do CSTGP – Pesquisa Científica Aplicada à Gestão Pública
• Carga horária: 64h, sendo 32h de atividades presenciais e 32h de atividades em modalidade a distância como parte da carga horária das atividades complementares, conforme previsto no PPC.
• Ementa: Técnicas de estudo; Conhecimento Científico, Fundamentos Teóricos da Pesquisa Científica;

Metodologia de Pesquisa qualitativa e quantitativa, etapas e procedimentos; Ética na Pesquisa; Apresentação das linhas de pesquisa na gestão pública; Apresentação dos elementos estruturais para a construção do
TCC; Elaboração e entrega do Pré Projeto de pesquisa.
● 2º Semestre do CSTGP – Produção do conhecimento científico I
● Carga horária: 30h (atividades presenciais).
● Ementa: Redação Científica; Definição da linha de pesquisa; Elaboração do Projeto de pesquisa; Supervisão e acompanhamento pelo orientador do Projeto de Pesquisa; e Pesquisa de campo.
● 3º Semestre do CSTGP– Produção do conhecimento científico II
● Carga horária: 30h. (atividades presenciais).
● Ementa: Desenvolvimento e Execução das Etapas do Projeto de Intervenção; Supervisão e acompanhamento pelo orientador do Projeto de Pesquisa; Análise dos Dados; e Obtenção de resultados.
● 4º Semestre do CSTGP – Trabalho de Conclusão de Curso
● Carga horária: 30h. (atividades presenciais).
● Ementa: Desenvolvimento e execução do Projeto de Intervenção; Supervisão e acompanhamento
pelo orientador do Projeto de Pesquisa; conclusão da redação final do Projeto; apresentação à banca examinadora; seleção da revista científica, em meio físico ou digital.

3. PRODUTOS E CRONOGRAMA DE ENTREGA

Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido ao longo de todo o CSTGP e está dividido em quatro entregas, respectivamente relacionadas a cada semestre do custo, que deverão ser realizadas conforme
quadro a seguir:
ENTREGAS
1ª Entrega

PRODUTOS
Pré-projeto de Pesquisa

2ª Entrega

Projeto de Pesquisa

3ª Entrega

Desenvolvimento e execução do
Projeto de Intervenção
Conclusão e apresentação do
Projeto de Intervenção

4ª Entrega
Fonte: FUNAB/DF – ESG, 2020.

PRAZO
1º Semestre
Conforme Calendário Acadêmico
2º Semestre
Conforme Calendário Acadêmico
3º Semestre
Conforme Calendário Acadêmico
4º Semestre
Conforme Calendário Acadêmico

Como apoio ao desenvolvimento de cada produto, serão fornecidas pelo orientador responsável
diretrizes e documentação complementar.

4. LINHAS DE PESQUISA PARA A REALIZAÇÃO DO
TRABALHO

LINHA 1 – Novos Paradigmas da Gestão de Serviços Públicos
SUBLINHA 1: A Gestão Pública é uma área do conhecimento cada vez mais complexa e interdisciplinar, o
que demanda uma diversidade de abordagens teóricas e metodológicas em tempos de rápidas mudanças e
de novas necessidades sociais. Esta sublinha de pesquisa propõe analisar novos paradigmas que abranjam
os desafios que se impõem ao serviço público e à sociedade no século XXI.
SUBLINHA 2: O gestor público, nos últimos 20 anos, tem se destacado profissionalmente pela busca constante por eficiência, transparência e resultados efetivos que disponibilizem serviços públicos de qualidade
e excelência para melhor atender ao cidadão, nas suas diversas áreas de atuação. A sublinha de pesquisa
propõe a análise de cenários para melhor atuação desse profissional, com abrangência dos seus desafios e
anseios da sociedade moderna.
LINHA 2 – Processos Participativos de Gestão Pública e de Controle Social
Os conceitos contemporâneos de cidadania e de democracia dão o mesmo valor tanto à sociedade civil
organizada quanto aos indivíduos engajados de forma avulsa. Esta linha de pesquisa investiga as diversas
relações da ação direta dos cidadãos na Gestão Pública, de forma estruturada, organizada e institucional.
Também busca compreender os mecanismos institucionais de participação civil e de controle social existentes, propondo novas formas de expressão coletiva e de participação.
LINHA 3 – Políticas Públicas
A teoria das Políticas Públicas permite o entendimento de todo o processo de elaboração, execução e de
avaliação do percurso das políticas públicas de atendimento às necessidades políticas, sociais, econômicas
e culturais de uma comunidade. Essa linha de pesquisa estuda a política pública como a concretização de
ideais e de agendas por meio de um ciclo ou de um sistema aberto de políticas com o objetivo de se obter
resultados eficazes e eficientes.
LINHA 4 – Finanças Públicas
A alocação racional de recursos é essencial para a Gestão Pública eficiente e responsável. As formas de
gerenciamento e de aplicação de recursos públicos são um ponto vital para a existência do Serviço Público
e, por fim, de todo o Setor Público. Esta linha de pesquisa busca o diálogo entre as normas ético-legais e
as boas práticas de emprego dos recursos públicos em tempos de escassez e de emergência de novas demandas em serviços públicos.

LINHA 5 – Gestão Estratégica Governamental e Institucional
A Gestão Estratégica consiste no maior desafio do Governo ou das Instituições Públicas pela implementação de controles continuados para melhor atendimento das demandas prioritárias definidas pela gestão,
devendo estar alinhada aos artefatos estratégicos (PPA, LOA, PDTIC, entre outros). A linha de pesquisa propõe a busca pela mensuração de resultados, a racionalização dos gastos públicos e o alcance de desafios
que gerem valor público para sua efetiva implementação.

5. DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DO TCC
5.1. DIRETRIZES GERAIS
• Esta UE terá carga horária total de 154 horas, sendo efetivadas ao longo dos quatro semestres do
curso, conforme descrito na Seção 2;
• No 2º semestre do CSTGP, no âmbito desta Unidade Educacional, o estudante deverá elaborar um
Pré-Projeto de Intervenção e, em colaboração com o tutor da UE e a coordenação do CSTGP, fará a opção pela
linha de pesquisa em que elaborará o TCC e pelo orientador encarregado dessa linha de pesquisa;
• O TCC deverá ter o formato final de Projeto de Intervenção, conforme os parâmetros técnicos estabelecidos pela metodologia científica, e será apresentado à Banca Examinadora em data definida no calendário
acadêmico;
• O TCC é requisito obrigatório para a aprovação no CSTGP e será elaborado obrigatoriamente de forma
individual;
• O estudante deverá cumprir obrigatoriamente o mínimo de 75% de presença nas atividades que compõem a Unidade Educacional TCC;
• O TCC deverá ser elaborado sob a orientação de um Tutor da ESG, conforme requisitos dispostos na
Seção 6.1;
• A redação final do TCC deverá ser entregue aos membros da Banca Examinadora com, no mínimo, 15
(quinze) dias de antecedência em relação à data da sua defesa junto à banca avaliadora;
• A apresentação do Projeto de Intervenção à Banca Examinadora é obrigatória para aprovação na Unidade Educacional TCC.
5.2. DIRETRIZES ESPECÍFICAS
5.2.1. Da Comissão Acadêmica de TCC
• Essa comissão tem como objetivo promover a articulação entre os setores e atores envolvidos no
desenvolvimento da UE - TCC, realizando reuniões ordinárias e extraordinárias para tratar e deliberar sobre
a condução das atividades desta Unidade, bem como sobre possíveis dúvidas advindas dessas atividades, e
ainda emitir documentos sobre suas decisões;
• Essa comissão será composta pelos seguintes membros: coordenador(a) do CSTGP, representante da
FUNAB (como instituição mantenedora da ESG), coordenador(a) do TCC, orientadores de TCC atuantes;

• As atribuições supramencionadas desta comissão, enquanto não criada, ficarão a cargo do(a) coordenador(a) da ESG.
5.2.2. Da Coordenação do TCC
• A Coordenação do TCC será realizada por um tutor do CSTGP da ESG, que deve deter a titulação mínima de Especialista;
• A Coordenação do TCC será definida pela Coordenação do CSTGP, atendendo aos requisitos postos na
Seção 6.1 deste documento para o exercício da orientação.
5.2.2.1. Das atribuições da Coordenação do TCC
• Responder pela UE - TCC em toda sua extensão, coordenando as atividades que a compõem, compreendendo todas as ações destinadas à elaboração do TCC, supervisionando e apoiando o trabalho dos
orientadores e orientandos;
• Estruturar a organização da UE - TCC, assistindo a elaboração do calendário e do cronograma das atividades acadêmicas;
• Divulgar as normas, os procedimentos e os critérios de elaboração e apresentação do TCC;
• Apresentar aos estudantes as linhas de pesquisa disponibilizadas, bem como os tutores habilitados a
atuar em cada uma delas;
• Analisar os pré-projetos e orientadores designados para atuarem no TCC, indicando a adequação de
cada um deles conforme as linhas de pesquisa dos pré-projetos;
• Convocar, sempre que considerar necessário, reunião da Comissão Acadêmica de Trabalho de Conclusão de Curso para elucidar dúvidas e solucionar eventuais pendências relativas ao TCC;
• Definir, em colaboração com os orientadores, o quadro de examinadores e o calendário de realização
das bancas examinadoras;
• Elaborar e fornecer à Secretaria Acadêmica lista com os nomes dos orientadores e examinadores,
para fins de comprovação de participação;
• Avaliar o processo de desenvolvimento do TCC, em colaboração com os demais orientadores e com a
coordenação do curso;
• Sempre que necessário, convocar os orientadores para discutir questões referentes ao TCC, em grupo
ou individualmente;
• Quando necessário, definir a substituição de orientadores junto à coordenação do curso;
• Definir o formato de registro da avaliação formativa de todas as atividades presenciais e não presenciais realizadas junto aos orientandos.
5.2.3. Banca Examinadora
Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão avaliados por uma Banca Examinadora estabelecida especificamente para este fim.
5.2.3.1. Composição
A Banca Examinadora terá composição mínima de 3 (três) membros:
● O orientador do trabalho avaliado, que presidirá a Banca;
● Dois examinadores com titulação mínima de Especialista, sendo um docente que tenha atuado como
Tutor no CSTGP e um convidado externo que preencha os requisitos estabelecidos na Seção 6.1;
● Os convites oficiais aos membros convidados serão formalizados pela Secretaria Acadêmica, após
indicação da Coordenação do TCC;
● No caso de qualquer eventualidade, os demais tutores do CSTGP da ESG serão considerados suplentes naturais dos membros das bancas avaliadoras de TCC, desde que preencham os requisitos estabelecidos
na Seção 6.1;
● Os orientadores poderão ser membros das Bancas Examinadoras de demais TCCs.

5.2.3.2. Atribuições
● Avaliar o alcance das competências e dos objetivos de aprendizagem dispostos para a UE – TCC;
● Avaliar o teor dos conteúdos, a apresentação oral e a defesa do TCC, levando em consideração os
critérios de avaliação presentes na Seção 9 deste documento;
● Preencher o Formato de avaliação do TCC definido pela Coordenação do CSTGP.
5.2.3.3. Sessão de Apresentações do TCC
● A sessão de apresentação será pública e terá tempo máximo de 50 (cinquenta) minutos, incluindo-se
as comunicações do estudante e dos membros da banca, além do processo de avaliação e declaração de
resultados;
● Os estudantes disporão de 15 (quinze) minutos para apresentação oral;
● Após a apresentação oral, o membro externo convidado será o primeiro a dispor da palavra, seguido
pelos membros internos, finalizando com a palavra do presidente da banca;
● Ao final das comunicações, em cada apresentação, estudante e público devem deixar o recinto, e os
membros da banca emitirão suas notas e pareceres, chamando o estudante de volta à sala tão logo concluam
esta etapa, a fim de declararem o resultado da avaliação.

6. ORIENTAÇÃO
A orientação do TCC é entendida como um processo de acompanhamento e apoio didático e metodológico para auxiliar o estudante no percurso da produção científica;
O quadro de orientadores para o TCC será definido pela Coordenação do CSTGP em colaboração
com a FUNAB e será selecionado conforme os requisitos elencados na Seção 6.1;
Cada orientador deverá orientar, no máximo, seis estudantes por semestre.
6.1. DOS REQUISITOS ESPERADOS PARA O EXERCÍCIO DA ORIENTAÇÃO DO TCC
● Ser tutor da ESG e ter exercido a função de tutoria em ao menos uma das Unidades Educacionais do
CSTGP;
● Deter a titulação acadêmica mínima no grau de Especialista, nas áreas da Gestão Pública, Políticas
Públicas, Ciências Sociais Aplicadas à Gestão Pública, ou áreas correlatas;
● Deter graduação preferencialmente em Gestão Pública, Políticas Públicas, Ciências Sociais Aplicadas
à Gestão Pública, ou áreas correlatas;
● Deter experiência profissional no serviço público, em cargo ou função ligada à Gestão Pública
6.2 DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTANDO
● Construir o pré-projeto, que deve ser entregue no início do 2º semestre do curso, para avaliação e
posterior construção do Projeto de Intervenção;
● Elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, de forma individual e autoral, atendendo às normas estabelecidas pela metodologia da pesquisa científica para o formato de Projeto de Intervenção e com
responsabilidade ética, conforme estabelecido na seção 6 deste documento.
● Participar efetivamente de todas as atividades didáticas referentes à UE, cumprindo presença mínima
de 75% das atividades programadas para preparação e orientação do TCC;

TCC;

● Optar por uma linha de pesquisa, e sua respectiva sublinha, dentre as ofertadas pela Coordenação de

● Tomar ciência da indicação do(s) orientador(es) designado(s) pela Coordenação do TCC identificado(s) com a linha de pesquisa pela qual optou;
● Definir o objeto de estudo e a abrangência da pesquisa, junto ao seu orientador;
● Cumprir os horários dos encontros presenciais de orientação, conforme carga horária estabelecida
para estas atividades;
● Assinar a frequência e o formato de avaliação em todas as atividades referentes à UE - TCC e, na impossibilidade da presença, avisar ao orientador com antecedência mínima de 12 (doze) horas por meio de
contato com este ou com a Coordenação do CSTGP;
● As horas de orientação que não forem cumpridas pelo orientando na data prevista deverão ser repostas em momento posterior, em acordo entre o orientando e o orientador, de forma a garantir o cumprimento
por parte do primeiro de 75% da presença obrigatória;
● Cumprir o plano de trabalho e o cronograma estabelecidos em conjunto com seu orientador;
● Fornecer ao orientador todas as informações acerca de fontes de pesquisa bibliográficas, dados coletados, conteúdos e referências utilizadas para elaboração do TCC;
● Desenvolver todas as etapas do TCC sob a supervisão e o acompanhamento do orientador;
● Apresentar o TCC para Banca Examinadora no prazo estipulado;
● Formalizar eventual pedido de prorrogação de prazo, requerido à Coordenação do CSTGP por meio
de documento próprio, após anuência prévia do orientador e da Coordenação de TCC, com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias da data estipulada para a banca.
6.3 DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR
● Conhecer e ter domínio das metodologias ativas, do currículo integrado, da gestão dos processos de
aprendizagem, da estrutura das atividades práticas, das competências e dos objetivos de aprendizagem utilizados pelo CSTGP;
● Participar do planejamento das atividades pedagógicas junto à Coordenação do CSTGP;
● Orientar e acompanhar as diversas etapas, tanto presenciais quanto mediadas por plataforma Moodle, de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso dos estudantes;
● Orientar, apoiar, acompanhar e avaliar o estudante no desenvolvimento do TCC em todas as suas
etapas para que atenda aos critérios da pesquisa científica;
● Cumprir com o orientando o plano de trabalho e cronograma, respeitando o calendário acadêmico;
● Informar ao orientando sobre normas, procedimentos e critérios de elaboração e avaliação do TCC;
● Registrar e assinar todas as atividades presenciais e não presenciais realizadas junto aos orientandos,
bem como o seu cumprimento em formato próprio;
● Avaliar a relevância, a originalidade e as condições de execução do projeto proposto pelo discente,
sugerindo ajustes eventualmente necessários;
● Participar das reuniões convocadas pela Coordenação do CSTGP e/ou pela Coordenação de TCC;
● No quarto semestre, manter com o orientando, no mínimo, um encontro presencial de orientação em
cada semana, com duração de uma hora ou conforme a necessidade, em horário previamente fixado, para
orientação, acompanhamento e avaliação;
● Elucidar dúvidas e favorecer a resolução de eventuais pendências relativas ao desenvolvimento do
TCC, assegurando o cumprimento das etapas de desenvolvimento do projeto estabelecido;
● Participar das defesas de seus orientandos na qualidade de presidente das Bancas Examinadoras;
● Participar, juntamente com a Coordenação do TCC, a Coordenação do CSTGP e os demais orientadores, das atividades de análise dos pré-projetos e da designação das orientações;
● Elaborar relatório com a menção final do TCC, para fins de certificação.

7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PRÉ-PROJETO
O pré-projeto é o instrumento para o estudante estruturar sua pesquisa, mapeando o caminho da investigação, e organizar as atividades necessárias para elaborar o trabalho acadêmico. Trata-se, portanto, da
organização dos procedimentos necessários para a elaboração de um Projeto de Intervenção.
A elaboração do pré-projeto tem o objetivo de proporcionar ao estudante a oportunidade de sistematizar a elaboração do referido Projeto sobre uma área de abrangência da Gestão Pública, inclusa em uma das
linhas de pesquisa disponibilizadas pelo curso, associando-a a um potencial orientador para o processo de
elaboração do TCC.
Para realizar a construção do pré-projeto, o orientando deve tomar como base a NBR 15287/20111,
que faz algumas recomendações para montar e formatar um projeto de pesquisa. A sua estrutura básica será
composta pelos seguintes elementos:
● TEMA: Problema a ser objeto da intervenção proposta: aspectos, implicações e questões desse tema
devem ser objeto de estudo.
● INTRODUÇÃO: Breve apresentação do tema e do problema objeto da intervenção. Nesse item, devem ser apontados os autores que vão subsidiar a pesquisa. Embora um levantamento completo desses
autores não seja necessário, é preciso indicar os mais relevantes para o tema.
● JUSTIFICATIVA: Demonstração de fatos e argumentos que fundamentam a relevância do projeto a ser
desenvolvido. Igualmente necessário indicar qual das linhas de pesquisa disponíveis na ementa do CSTGP se
adequa de forma mais condizente aos objetivos desse projeto.
● OBJETIVOS: Indicação da pergunta de pesquisa que o projeto busca responder. Essa pergunta diz
respeito ao objetivo geral do estudo, que deve ser preliminarmente listado.
● METODOLOGIA: Descrição do tipo de pesquisa que será realizada, apresentando-se os caminhos metodológicos e as técnicas utilizadas ao longo do projeto a fim de se atingir os objetivos elencados. Nos procedimentos metodológicos, deve-se indicar as principais etapas de investigação.
● CRONOGRAMA DE TRABALHO: Responsável por determinar as datas e os prazos para execução das
principais etapas da pesquisa, garantindo a organização do estudante e do trabalho. Além disso, o cronograma define as etapas que acontecem simultaneamente e aquelas que dependem da realização de fases
anteriores.
● BIBLIOGRAFIA: Este item inclui as referências bibliográficas que foram utilizadas para escrever o projeto.

8. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TCC:
PROJETO DE INTERVENÇÃO

O TCC consiste em um Projeto de Intervenção, no qual o estudante propõe uma ação/interferência
para a solução de um problema identificado no âmbito da Gestão Pública, tendo como ponto de partida a
realidade observada. Esse trabalho será elaborado conforme os requisitos estruturais e metodológicos específicos para este modelo de trabalho científico.
De acordo com a NBR 15287/2011, a estrutura do Projeto compreende a parte externa e a parte interna, devidamente especificadas nas seções seguintes.
8.1. PARTE EXTERNA
8.1.1. Capa
Esta parte deve apresentar nome do autor, o título e o subtítulo (se houver) diferenciados tipograficamente ou separados por dois pontos (:), o idioma do texto, o local e o ano de entrega.
8.2 PARTE INTERNA
8.2.1. Elementos pré-textuais
Os elementos pré-textuais são a parte que antecede o texto com informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho (NBR 15287/2011).
8.2.1.1. Folha de Rosto
Elemento obrigatório, que deve apresentar as seguintes informações: nome do autor, que deve ser
escrito de forma direta, com prenome (abreviado ou não) e sobrenome; título; subtítulo (se houver); tipo de
projeto de pesquisa e nome da entidade a que deve ser submetido; nome do orientador; local (cidade) da
entidade onde deve ser apresentado; e ano de entrega.
8.2.1.2. Sumário
Elemento obrigatório. Elaborado conforme a ABNT NBR 6027.
8.2.1.3. Resumo em português
Elemento obrigatório, o resumo deve ser um texto em parágrafo único, com espaçamento simples entre
linhas. Além disso, precisa conter entre 100 e 250 palavras.
8.2.1.4. Palavras-chave em português
Localizadas na segunda linha abaixo do resumo em português, as palavras-chave em língua portuguesa
são elementos obrigatórios do trabalho acadêmico, devendo estar diretamente relacionadas à sua temática,
pois facilitam a identificação do trabalho em pesquisas sobre os assuntos abordados. Sugere-se que sejam
utilizadas até cinco palavras-chave, separadas entre si por ponto final.
8.2.1.5. Resumo em língua estrangeira
Consiste na tradução do resumo escrito em português para uma língua estrangeira. Ao fazer a conversão, o estudante deve observar se o número de palavras continua dentro do limite compreendido entre 100
e 250 expressões. São traduções da palavra “resumo”: abstract (em inglês), resumen (em espanhol) e résumé
(em francês).

8.2.1.6. Palavras-chave em língua estrangeira
Consiste na tradução das palavras-chave escritas em português para uma língua estrangeira. Devem
estar no mesmo idioma escolhido para o resumo do item anterior.
8.2.2. Elementos textuais
Considerando a natureza propositiva e objetiva do Projeto de Intervenção, e ressaltando suas características e requisitos enquanto modalidade de trabalho científico, este Trabalho de Conclusão de Curso será
estruturado com os seguintes elementos:
8.2.2.1. Introdução
Parte introdutória, na qual devem ser descritas a realidade local, a instituição onde acontecerá a intervenção e as relações sociais presentes nesse território. Em seguida, é necessário identificar e delimitar o
problema a ser abordado. Nessa parte, também deve ser exposto o tema do projeto, que é o assunto ou a
problemática sobre a qual se pretende intervir. Posteriormente, tem-se a necessidade da indicação de fundamentação teórica que embasa o tema escolhido. A finalização da seção deve contemplar justificativa para
abordar o problema, com as razões que tornam significativa a implementação do projeto de intervenção.
8.2.2.2. Objetivos geral e específicos para a intervenção
O Objetivo Geral refere-se à mudança que se pretende alcançar com o projeto, especificando-se os resultados esperados de sua implementação.
Os Objetivos Específicos devem nortear os passos e os processos para que possamos alcançar o objetivo
geral. Refere-se a cada uma das fases, das estratégias e das medidas necessárias para atingir os resultados.
8.2.2.3. Fundamentação teórica do projeto de intervenção
Consiste na revisão de artigos científicos e livros pertinentes ao tema do Projeto de Intervenção.
8.2.2.4. Metodologias de estudo e implantação da intervenção proposta
A metodologia de intervenção proposta é a pesquisa-ação, que utiliza técnicas de pesquisa para informar a ação que se decide tomar com o objetivo de melhorar a prática (TRIPP, 2005)
Para a implantação, é necessário definir os meios para investigar a problemática escolhida em etapas
ou momentos a serem seguidos em um processo de investigação, orientando de forma geral as atividades a
serem realizadas.
8.2.2.5. Recursos necessários para a intervenção
No planejamento, devem estar descritos todos os recursos necessários para a viabilização de consecução do projeto, como pessoas e suas diferentes competências, equipamentos, programas, materiais de
escritório, espaço físico e valor de custeio
8.2.2.6. Métodos de monitoramento e avaliação da intervenção
O monitoramento consiste na elaboração de um sistema de informação, como ficha de campo ou diário
de bordo, para acompanhamento das atividades que possibilitam o processo de avaliação. Para este processo, deve haver a descrição de procedimento para avaliar a viabilidade do projeto, envolvimento do público-alvo e da equipe técnica, contribuição da metodologia para atingir as metas e avaliação sobre a consecução
ou não dos objetivos esperados.
8.2.2.7. Conclusão
Resumo dos resultados pesquisa, devendo-se retomar o assunto principal, apresentar os resultados, as
considerações finais do trabalho e as respostas para o problema apresentado na introdução do Projeto de
Intervenção.
8.2.3. Elementos pós-textuais
Parte que sucede o texto e complementa o trabalho

8.2.3.1. Referências
Elemento obrigatório. Elaboradas conforme a ABNT NBR 6023.
8.2.3.2. Apêndice
Elemento opcional. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos
apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto. Apêndices são conteúdos criados pelo estudante que não
cabem ser inseridos no corpo do trabalho, mas que complementam sua argumentação.
8.2.3.3. Anexos
Elemento opcional. Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos anexos,
quando esgotadas as letras do alfabeto. Anexos são conteúdos criados por terceiros, que o estudante julga
importantes à fundamentação, comprovação e/ou ilustração, mas não cabem ser inseridos no corpo do trabalho.
8.2.3.4. Folha de Aprovação
Página em que os membros da Banca Examinadora e o orientador atestam seu parecer em relação ao
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
8.3 FORMATAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
8.3.1. Formato
Os textos devem ser digitados ou datilografados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente
para as ilustrações. Se impresso, utilizar papel branco ou reciclado, no formato A4 (21 cm × 29,7 cm).
Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha. Recomenda-se que os elementos textuais
e pós-textuais sejam digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas.
As margens devem apresentar as seguintes dimensões: para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e
direita e inferior de 2 cm; para o verso, direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm. Recomenda-se, quando digitado, fonte tamanho 12 para todo o trabalho, excetuando-se as citações de mais de três
linhas, notas de rodapé, paginação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho 10 ou 11.
A referência para as informações em destaque consiste na NBR 15287/2011.
8.3.2. Espaçamentos
Ainda de acordo com a NBR 15287/2011, o texto deve ser digitado ou datilografado com espaçamento
1,5 entre as linhas, excetuando-se as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas
das ilustrações e das tabelas, tipo de projeto de pesquisa e nome da entidade, que devem ser digitados ou
datilografados em espaço simples. As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por um
espaço simples em branco.
Ademais, na folha de rosto, o tipo de projeto de pesquisa e o nome da entidade a que é submetido devem ser alinhados do meio da mancha gráfica para a margem direita.
8.3.3. Numeração progressiva
Elaborada conforme a ABNT NBR 6024.
8.3.4. Citações
Apresentadas conforme a ABNT NBR 10520.
8.3.5. Siglas
A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre parênteses, precedida

do nome completo.

9. AVALIAÇÃO

A avaliação na UE-TCC, em consonância com os pressupostos e objetivos da avaliação formativa que
caracteriza a opção metodológica do CSTGP, será destinada a contribuir com o estudante no processo de
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, analisando e realçando seu protagonismo e envolvimento,
apontando suas conquistas e identificando suas dificuldades e os aspectos passíveis de melhoria.
Além da avaliação formativa, a avaliação somativa fará parte do processo avaliativo. Tal avaliação tem
como eixo central o instrumento avaliativo, que nesta UE é o Projeto de Intervenção finalizado.
Os procedimentos de avaliação contemplarão todas as etapas de realização da Unidade Educacional,
conforme o que segue:
1º Semestre do CSTGP: Pesquisa Científica Aplicada à Gestão Pública
● Atividades: Atividades Postadas no AVA – Moodle e Elaboração do Pré-Projeto.
● Frequência: Presença mínima de 75 % nas atividades presenciais;
● Tipo: Formativa por meio dos conceitos e notas adotadas no curso.
2º Semestre CSTGP: Produção do conhecimento científico I
● Atividades: Construção do Projeto de Pesquisa, Redação Científica e Pesquisa de Campo;
● Frequência: Presença mínima de 75 %;
● Tipo: Formativa, por meio dos conceitos e das notas adotadas no curso.
3º Semestre do CSTGP: Produção do conhecimento científico II
● Atividades: Desenvolvimento do trabalho seguindo modelo disponibilizado e coerente com a linha de
pesquisa escolhida: observação em campo, coleta de dados e Redação Científica;
● Frequência: Presença mínima de 75 %;
● Tipo: Formativa, por meio dos conceitos e das notas adotadas no curso.
4º Semestre do CSTGP: Trabalho de Conclusão de Curso
● Atividades: Conclusão do TCC: análise dos dados com apresentação da proposta intervenção; Redação Científica e apresentação do Projeto de Intervenção à Banca Examinadora;
● Frequência: Presença mínima de 75 %;
● Tipo: Formativa, por meio dos conceitos e notas adotadas no curso, e Somativa.
Para fins de certificação e registro do desempenho dos orientandos, serão atribuídos pelo orientador,
em um formato específico, conceitos com sua respectiva correspondência em valores, referentes ao nível de
aprendizagem, desempenho nas atividades finalizadas a cada semestre e envolvimento demonstrado pelos
orientandos no processo de elaboração do TCC.
O processo de orientação será avaliado periodicamente pelo orientando e pelo orientador conforme
critérios previstos no Art. 48 do Regimento Interno, apresentados em formato próprio de avaliação formativa.
No âmbito da avaliação somativa, o estudante será avaliado em duas modalidades e conforme os seguintes critérios:
Avaliação da apresentação oral:
• Locução: postura, clareza e objetividade;

• Linguagem: uso correto da gramática e clareza; linguagem científica adequada, objetiva e de estilo
direto; uso correto de terminologia;
• Uso de recursos audiovisuais: qualidade dos slides e sequência dos itens;
• Segurança e domínio dos conteúdos apresentados;
• Apresentação no tempo disponível - 15 (quinze) minutos;
• Domínio, clareza e segurança nas respostas.
Análise do trabalho escrito
• Fundamentação teórica e respectivas referências bibliográficas;
• Conteúdo dos problemas apontados e das intervenções propostas;
• Relevância: contribuição do trabalho para Gestão Pública do DF;
• Aspectos metodológicos específicos do Projeto de Intervenção;
• Resultados e conclusões coerentes com os objetivos do trabalho;
• Aspectos morfossintáticos;
• Coerência e coesão textuais.
A totalização da avaliação do TCC se dará conforme a porcentagem abaixo:
● 70% da avaliação será formativa: realizada nos quatro semestres pelo(s) orientador(es), por meio de
registros de participação do estudante;
● 30% da avaliação será somativa: realizada na apresentação do trabalho à Banca Examinadora.
Adicionalmente, seguem aspectos importantes sobre as entregas a serem realizadas:
● O estudante que não proceder à entrega nos prazos definidos perderá automaticamente os pontos
correspondentes, mesmo que proceda à posteriormente à mesma entrega;
● Ainda que o estudante faça a quarta entrega do TCC, deixando de fazer quaisquer das entregas anteriores, estará reprovado.
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