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APRESENTAÇÃO

O Curso de Graduação Tecnologia em Processos Gerenciais do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA), Campus São José de Ribamar estabelece

como requisito para obtenção do grau de tecnólogo em Processos Gerenciais, o Trabalho

de Conclusão de Curso (TCC) na modalidade Artigo Científico. Assim, para dar diretrizes

aos acadêmicos concludentes, apresenta-se o Manual para elaboração de Trabalho de
Conclusão de Curso: Artigo Científico.

Este Manual contém os elementos que constituem a estrutura, elaboração e

defesa do artigo científico. Ressalta-se que foram observadas as normas

regulamentadoras para TCC do IFMA (Resolução nº 88/2017), bem como os critérios

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através das

Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR), a saber:

NBR 6022/2018 – Artigos científicos

NBR 14724/2011 – Trabalhos acadêmicos

NBR 6023/2018 – Referências

NBR 6024/2012 – Numeração progressiva

NBR 6028/2003 – Resumo

NBR 10520 – 2002 - Citações
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1. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade obrigatória,

constituída por disciplinas/unidades curriculares dos cursos de Graduação, e segundo

o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação Tecnologia em Processos Gerenciais

(PROJETO PEDAGÓGICO, 2020, p. 20) o TCC tem como objetivos:

a) desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas

durante o curso de forma integrada, por meio da execução de um projeto de

pesquisa;

b) desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para discutir

problemas dentro das diversas áreas de formação;

c) despertar o interesse pela pesquisa como meio para a análise e discussão

de problemas;

d) estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que

levem ao desenvolvimento de produtos, os quais possam ser patenteados

e/ou comercializados.

O TCC é uma produção textual de temas relacionados à área de atuação do

Curso, caracterizado como uma atividade de integração curricular e de comprovação

do saber adquirido pelo acadêmico, observando as normas da Associação Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT), a forma culta da língua portuguesa, bem como as

orientações deste Manual, aprovado pelo Colegiado de Curso.

No IFMA, Campus São José de Ribamar será adotado como modalidade de

TCC, o artigo científico.

1.1 Artigo Científico

De acordo com a NBR 6022/2018 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS, 2018, p. 2), define-se Artigo técnico ou científico como “parte de uma

publicação, com autoria declarada, de natureza Técnica e/ou Científica.” O artigo é

parte integrante de uma publicação coletiva, como revista.

Ainda segundo a NBR 6022/2018 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORMAS TÉCNICAS, 2018, p. 1) o artigo é classificado como de revisão quando

resume, analisa e discute informações já publicadas e original quando faz abordagens

inéditas.

Para conclusão de curso de graduação do IFMA, Campus São José de

Ribamar o acadêmico concludente elaborará individualmente o artigo científico que
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será apresentado à uma Banca Examinadora. O artigo deverá conter, no mínimo, 13

(treze) laudas e, no máximo, 15 (quinze), contemplando todos os itens obrigatórios
do texto, de acordo com a estrutura mencionada neste Manual.

2. ELEMENTOS E ESTRUTURA DO ARTIGO CIENTÍFICO

Um artigo científico, segundo a NBR 6022/2018 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE NORMAS TÉCNICAS, 2018), é constituído por três elementos: pré-textuais,
textuais e pós-textuais. Os referidos elementos devem ser dispostos na ordem que
estão dispostos e sequencialmente no texto, portanto, sem nenhuma quebra de

página.

Apesar da NBR 6022/2018 não apresentar na estrutura do artigo científico os

elementos: capa, folha de rosto e folha de aprovação, contudo, por ser um TCC as

referidas folhas serão exigidas para a identificação e correção do trabalho, observando

a NBR 14724/2018 para as respectivas folhas.

A capa, folha de rosto e a folha de aprovação devem aparecer em folhas

separadas e anteceder aos elementos pré-textuais do artigo científico.

2.1 Pré-textuais

Em conformidade com a NBR 6022/2018 os elementos pré-textuais

obrigatórios são:

a) Título e subtítulo (se houver) - na abertura do texto, na língua vernácula,

centralizado e o subtítulo, distinguidos tipograficamente ou separados por

dois pontos (:);

b) Nome do autor – por extenso, alinhado à direita e as credenciais devem

aparecer em nota de rodapé, indicado por asterisco na página de abertura;

c) Resumo – texto conciso na língua vernácula, não ultrapassando 250

palavras. Seguido, em linha logo abaixo, das palavras-chave separadas

entre si por ponto.

Relacionar pelo menos três palavras-chave do tema;

d) Data de submissão e aprovação – data (dia, mês e ano) de entrega e de

defesa do artigo, conforme Calendário Acadêmico.
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2.2 Textuais

a) Introdução – contém a delimitação do tema, os objetivos da pesquisa e

informações que o autor considerar importantes para situar o leitor.

b) Desenvolvimento – exposição ordenada e pormenorizada do assunto

tratado. Divide-se em seções e subseções.

c) Considerações finais – apresenta os resultados do estudo.

2.3 Pós-textuais

a) Referências – é a listagem em ordem alfabética das fontes citadas no

artigo científico, de forma padronizada em tipologia e pontuação, conforme

a NBR 6023/2018;

b) Glossário (OPCIONAL) – lista de termos constantes no artigo que

merecem conceituação, dispostos em ordem alfabética;

c) Apêndice (OPCIONAL) – material confeccionado pelo autor e identificados

por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título,

dispostos na ordem que aparecem no texto;

d) Anexo (OPCIONAL) – material de fonte externa também identificados por

letras maiúsculas consecutivas, travessão e título;

e) Agradecimentos (OPCIONAL) – texto em reconhecimento àqueles que

contribuíram de forma relevante para a elaboração do trabalho.

Conforme a NBR 6023/2018 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS, 2018) as referências devem ser alinhadas somente à esquerda do texto,

em espaço simples e separadas entre si por um espaço simples. Quando utilizadas

em notas de rodapé a segunda linha vem abaixo da primeira palavra da referência e

sem espaço entre elas.

Para documentos online devem ser acrescido ao final da referência o endereço

eletrônico, precedido da expressão Disponível em: e a data de acesso ao documento,

precedida da expressão Acesso em:

Pinheiro e Maranhão (2015) apresentam os elementos essenciais para cada

tipo de material a ser referenciado.

a) Monografias (livros, manual, enciclopédia, dicionário): autor(es), título,

edição, local, editora e data de publicação;
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b) Periódicos (revistas e jornais): autor(es), título do artigo ou matéria, título

da publicação, local da publicação, numeração correspondente ao volume

e/ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, e data;

c) Eventos: nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de

realização. Em seguida, deve-se mencionar o título do documento (anais,

atas, tópico temático etc.), seguido dos dados de local de publicação,

editora e data da publicação;

d) Legislação: jurisdição, título, numeração, data e dados da publicação.

Ressalta-se que:

a) o número da edição a ser considerado é a partir da segunda, sem o

indicativo ordinal;

b) o local da publicação se refere apenas a cidade;

c) ao nome da editora deve-se suprir a palavra editora e a natureza jurídica.

3. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO

Para a apresentação do artigo científico tem-se por base as Normas: NBR 6022/2018

(Artigos Científicos), NBR 6024/2012 (Numeração Progressiva) e NBR 14724/2011

(Trabalhos Científicos).

3.1 Regras Gerais

O texto do artigo científico deverá ser digitado em papel branco, tamanho A4, com

fonte Arial ou Times New Roman na cor preta para o texto, e demais cores para as

ilustrações.

O tamanho da fonte do texto será 12, com EXCEÇÃO das citações diretas com

mais de três linhas, paginação, legenda e fontes das ilustrações e tabelas e as notas

de rodapé (fonte menor e uniforme).
As margens serão 3 cm à esquerda e superior e, 2 cm à direita e inferior.

A margem de parágrafo será 1,5 cm com espaçamento simples, sem deixar

espaços em branco entre os parágrafos, exceto: citação direta com mais de três linhas,

notas de rodapé, referências e legendas.

3.2 Seções e Numeração Indicativa

O artigo científico pode ser subdividido até a seção quinária utilizando
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1 SEÇÃO PRIMÁRIA
1.1  Seção Secundária
1.1.1 Seção Terciária

1.1.1.1 Seção quaternária
1.1.1.1.1 Seção quinaria

algarismos arábicos. Os destaques gráficos das seções devem obedecer a ordem

hierárquica entre elas.

Os títulos de seções são precedidos por numeração progressiva e hierárquica

alinhados à margem esquerda do texto, precedidos de numeral arábico e um espaço.

Caso seja extenso o título, a linha seguinte deverá iniciar abaixo da primeira letra do

título.

Exemplo:

3.3 Títulos sem Indicativos Numéricos

Os títulos sem indicativo numérico são RESUMO, INTRODUÇÃO,
CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS deverão vir alinhados à margem
esquerda do texto.

3.4 Paginação

A numeração, em algarismos arábicos, deverá ser colocada no canto superior

direito da folha, respeitando-se as margens superior e direita estabelecida.

3.5 Citações

Segundo a NBR 10520/2002 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS, 2002) as citações são as informações extraídas de outros documentos e

podem ser diretas (transcrição literal) ou indiretas (texto baseado na obra consultada).

As citações diretas de até três linhas devem vir no próprio texto entre aspas

duplas, e as com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da

margem esquerda, sem aspas.

A indicação das citações no texto devem seguir um sistema de chamada

(numérico ou autor-data) que remete às referências ao final do artigo.
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3.6 Ilustrações

São consideradas ilustrações: desenhos, fluxogramas, fotos, gráficos, mapas,

plantas, figuras, dentre outros. As ilustrações devem possuir correlação com o assunto

abordado ao longo do trabalho, auxiliando na compreensão e dando respaldo ao artigo

científico.

As ilustrações localizam-se próximas ao texto ao qual faz menção, também

podem vir em anexos (quando extraídas de fontes externas ao trabalho) ou em

apêndices (quando produzidas pelo próprio autor do artigo).

A identificação das ilustrações deve aparecer na parte superior, precedida da

palavra designativa (fotografia, quadro, mapa, etc.), seguida do número de ordem de

ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e título. Após a ilustração

deve-se indicar a fonte da referida ilustração, caso seja produção do autor do artigo

deve ser colocada a expressão, autoria própria.

Exemplo:

Gráfico 1 – Número de alunos por série

Fonte: Brasil Escola

3.7 Tabelas

As tabelas seguem a mesma ordem de identificação das ilustrações e

padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a

apresentação das tabelas.
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4. MODELO GRÁFICO DO ARTIGO CIENTÍFICO

Figura 1 – Modelo de Capa

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

CURSO TECNOLOGIA EM PROCESSO GERENCIAIS

NOME COMPLETO DO ALUNO

TÍTULO DO ARTIGO: Subtítulo

São José de Ribamar

2020

Fonte: Autoria própria
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Figura 2 – Modelo de Folha de Rosto

NOME COMPLETO DO ALUNO

TÍTULO DO ARTIGO: Subtítulo

Artigo científico apresentado ao Curso de
Tecnologia em Processos Gerenciais do
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do
Maranhão, Campus São José de Ribamar
para obtenção do grau de Tecnólogo em
Processos Gerenciais.

Orientador: Prof Ms. João Ferreira Costa

São José de Ribamar

2020

Fonte: Autoria própria
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Figura 3 – Modelo de Folha de Aprovação

NOME COMPLETO DO ALUNO

TÍTULO DO ARTIGO: Subtítulo

Artigo científico apresentado ao Curso
de Tecnologia em Processos
Gerenciais do Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia do Maranhão,
Campus São José de Ribamar para
obtenção do grau de Tecnólogo em
Processos Gerenciais.

Aprovado em ___ / ___ / ______

BANCA EXAMINADORA

_________________________________________
Prof. Ms. João Ferreira Costa (Orientador)

Mestre em Administração de Marketing

_________________________________________
Prof. Examinador 1

Titulação

_________________________________________
Prof. Examinador 2

Titulação

Fonte: Autoria própria
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TÍTULO DO ARTIGO: Subtítulo
TÍTULO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: subtítulo (OPCIONAL)

Nome do autor do artigo*

RESUMO

Aspectos mais relevantes abordados ao longo do artigo na sequência dos mesmo com até 250
palavras em espaço simples.

PALAVRAS-CHAVE: Termo 1. Termo 2. Termo 3.

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (OPCIONAL)

Data de submissão: 20 set. 2020
Data de aprovação: 13 out. 2020

INTRODUÇÃO

Deve constar a delimitação do tema, os objetivos e outros elementos
necessários para situar o tema do artigo.

1 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA

A partir desse momento dá-se início ao desenvolvimento do artigo.
Divide-se em seções e subseções. É considerada como a parte principal do
artigo, contendo a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado.

1.1 Título da seção secundária

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

1.1.1 Título da seção terciária

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto ao longo de desenvolvimento do trabalho é o momento
em que se expõe os resultados da pesquisa.

Figura 4 – Modelo gráfico de artigo

Fonte: Autoria própria
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Figura 5 – Modelo de Referências

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 16. ed. rev. ampl. e atual.
Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

CUNHA JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. rev. ampl. e
atual. Salvador: JusPodivm, 2012.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 6. ed. rev. ampl. e atual.
São Paulo: Sarnia. 2012.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Atlas. 2010.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ações Constitucionais. São Paulo: Método,
2011.

AGRADECIMENTOS (OPCIONAL)

Fonte: Autoria própria
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5. COORDENAÇÃO DE CURSO, ORIENTADOR E ORIENTANDO

A Coordenação de Curso, o orientador e o orientando possuem atribuições

distintas no processo de elaboração, apresentação e avaliação do artigo científico que

estão fundamentadas na Resolução CONSUP/IFMA nº 88 (MARANHÃO, 2017) que

dispõe sobre as normas regulamentadoras para o TCC do IFMA.

5.1 Coordenação de Curso

A Coordenação de Curso é um órgão institucional que coordena as ações do

Curso de Graduação, inclusive as que se refere ao trabalho de conclusão de curso.

As principais atribuições da Coordenação de Curso, quanto ao TCC, são:

a) divulgar a lista de docentes aptos para a orientação do TCC com suas

respectivas linhas de pesquisa;

b) indicar um orientador ao acadêmico que estiver sem orientador;

c) divulgar o Calendário acadêmico do período letivo das atividades referentes

ao TCC;

d) solicitar junto a Direção Geral do Campus a Portaria da Banca Examinadora;

e) publicar com 10 (dez) dias de antecedência o Cronograma de Defesa dos

artigos científicos, contendo: o título do artigo, nome do acadêmico, data,

hora e local da defesa, bem como, os membros da Banca Examinadora;

f) entregar ao orientador no dia da defesa do artigo a Ficha de Critérios para

Avaliação de Defesa do Artigo Científico e a Ata de Defesa do Artigo

Científico;

g) manter arquivadas as Atas de Defesa do Artigo Científico.

A Coordenação de Curso deverá ser comunicada de quaisquer eventualidades

que possam ocorrer durante o processo de elaboração e defesa do artigo científico.

5.2 Orientador

O orientador do TCC deverá ser o docente do quadro do IFMA,

preferencialmente que tenha atuado no curso.

Aos servidores técnico-administrativos com nível superior é permitido atuarem

como coorientadores.

A Coorientação poderá acontecer por profissionais de outras instituições desde

que tenham atuação direta com a temática do artigo científico. Ressalta-se que o
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coorientação deve ter a anuência do orientador.

O docente, preferencialmente, terá até 5 (cinco) orientandos. Contudo, pode

ser ampliado mediante demanda.

As principais atribuições do Orientador são:

a) Informar a Coordenação de Curso as orientações aceitas, mediante um

Termo de Compromisso, inclusive se houver coorientação;

b) Orientar o acadêmico durante as etapas do artigo científico;

c) Fazer o controle de frequência e verificar a produção do orientando;

d) Revisar a redação final do artigo científico;

e) Sugerir data e horário para defesa do artigo científico, conforme o

Calendário Acadêmico;

f) Presidir a sessão de Defesa do Artigo Científico;

g) Preencher e ler a Ata de Defesa do Artigo Científico e entregar a

Coordenação de Curso.

5.3 Orientando

Orientando é o acadêmico que estiver matriculado no componente curricular

correspondente a etapa do TCC, conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do

Curso de Graduação.

O orientando terá a orientação de um docente para que possa elaborar o artigo

científico pautado nos parâmetros metodológicos para fundamentar a discussão e os

resultados do estudo, observando a forma culta da língua portuguesa.

As principais atribuições do orientando são:

a) Fazer o convite de orientação ao docente, sendo facultado ao mesmo aceitar

ou não, salientando que se o convite for aceito deverá ser oficializado junto à

Coordenação de Curso;

b) Manter contato constante com o orientador para o desenvolvimento

adequado do artigo científico;

c) Cumprir os prazos do Calendário Acadêmico, a fim finalizar e defender o

artigo científico;

d) Entregar na Coordenação de Curso, após autorização do orientador, as 3

(três) vias o artigo científico para serem entregues aos membros da Banca

Examinadora;

e) Fazer a defesa do artigo científico em 15 (quinze) minutos, em sessão
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pública, perante a Banca Examinadora.

6. ENTREGA E DEFESA DO ARTIGO CIENTÍFICO

O artigo científico após revisado e aprovado pelo orientador deverá ser

entregue na Coordenação de Curso para posterior defesa perante uma Banca

Examinadora.

6.1 Entrega do artigo científico

O artigo científico deverá ser entregue pelo acadêmico em 3(três)vias na

Coordenação de Curso com 15 (quinze) dias de antecedência da data de defesa,

conforme calendário acadêmico do Ensino Superior.

A Coordenação de Curso entregará o artigo científico aos membros da Banca

Examinadora com data, hora e local de defesa com 10 (dez) dias de antecedência.

6.2 Banca Examinadora

A Banca Examinadora será indicada pelo orientador com a anuência da

Coordenação de Curso. A Banca será nomeada por portaria expedida pela Direção

geral e tendo como membros:

a) orientador, e coorientador se houver, como membro(s) titular(es);

b) dois docentes ou técnicos com nível superior, como membros efetivos.

c) um suplente.

O suplente não poderá substituir o orientador. Caso o orientador fique impedido

de comparecer na data da defesa do artigo científico, a mesma será remarcada pela

Coordenação de Curso em um prazo máximo de 10 (dez) dias.

Na Portaria também devem constar o título do artigo científico, data, hora e

local de defesa.

6.3 Defesa do artigo científico

A defesa consiste em exposição oral do conteúdo do artigo científico aos

membros da Banca Examinadora, em sessão pública, observando alguns

procedimentos:

a) o orientando terá até 20 (vinte) minutos para a exposição;

b) cada membro efetivo da Banca Examinadora terá até 15 (quinze) minutos

para perguntas e contribuições.

A nota do artigo científico será resultante da média aritmética das notas
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individuais dos membros da Banca Examinadora, mediante as categorias: trabalho

escrito, conhecimento técnico-científico e apresentação oral.

Para ser aprovado o acadêmico deverá obter média igual ou superior a 7 (sete)

na avaliação da Banca Examinadora.

A aprovação pode ser final ou com restrições. Caso ocorra aprovação com
restrições as correções deverão ser feitas em até 20 (vinte) dias após a defesa do

artigo científico e as mesmas atestadas pelo orientador.

A versão definitiva do artigo científico deverá ser entregue pelo acadêmico na

Coordenação de Curso e na biblioteca do campus em uma versão impressa e

encadernada e outra versão digital (em formato PDF).

Caso haja reprovação, o acadêmico deverá matricular-se novamente na

disciplina correspondente ao TCC, conforme Calendário Acadêmico.
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