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APRESENTAÇÃO
Este manual traz orientações para a redação e formatação do trabalho de
conclusão de curso do Curso de Nutrição e Metabolismo da FMRP/USP.
As orientações contidas neste manual são baseadas nas “Diretrizes para
Apresentação de Teses e Dissertações à USP. Parte I ABNT” (USP, 2016).

ELABORAÇÃO DO TCC
O texto deverá ser descritivo e analítico, redigido conforme formatação
descrita a seguir. O conteúdo deverá contemplar os itens que constam no Quadro 1.

Quadro 1. Seções obrigatórias no TCC
Capa
Folha de rosto
Elementos pré-textuais Resumo em Português (palavras chaves)
Sumário

Elementos textuais

Introdução
Objetivo *
Desenvolvimento

Materiais e métodos
Resultados
Discussão
Conclusão

Elementos pós-textuais Referencias**

* No caso de trabalhos no formato de artigos, o objetivo deve ser redigido no ultimo
parágrafo da introdução. E nos trabalhos em formato de monografia, ser redigido em
uma seção específica.
** As referências devem ser redigidas no formato ABNT.

Outros componentes opcionais podem ser incluídos no trabalho, conforme
especificações descritas nas Diretrizes para Apresentação de Dissertações e Teses da
USP (USP, 2016).
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A apresentação gráfica do TCC deve seguir as definições descritas no
Quadro 2.

Quadro 2. Formatação TCC
1. O trabalho final deve ter de 20-25 páginas, com todas as seções obrigatórias.
2. Formato A4, margens NORMAL (superior e inferior 2,5cm, direita e esquerda 3cm)
3. Espaçamento entre linhas 1,5 cm. (exceção citações de mais de 3 linhas, referencias

bibliográficas, legendas, fontes das ilustrações e tabelas)
4. Fonte tamanho 12 para o texto e 14 para títulos de seções. Para citações de mais de

três linhas, notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, legendas e fontes das
ilustrações e das tabelas usar tamanho menor (fonte 10 ou 11)
5. Fonte Arial ou Times New Roman
6. Paginação em algarismos arábicos, exibido na parte inferior direita da página. Para a

paginação, são contadas todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto,
entretanto são grafadas com números somente a partir da introdução.
7. Negrito no titulo das seções.
8. As referências bibliográficas, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por

um espaço simples em branco
9. Impressão frente e verso
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SECÕES OBRIGATÓRIAS
1.

Capa

A capa deve conter o nome da instituição, o nome do autor, o título do trabalho
(redigido em letras minúsculas, com exceção da primeira letra), local e ano.
CURSO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

MARIA DE JESUS

Orientações para elaboração do trabalho de conclusão de curso de
Nutrição e Metabolismo.

Ribeirão Preto
2018
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2.

Folha de rosto

A folha de rosto deve conter o nome do autor, o título do trabalho (redigido em letras
minúsculas, com exceção da primeira letra, em negrito), natureza do trabalho, nome do
orientador, local e ano.

MARIA DE JESUS

Orientações para elaboração do trabalho de conclusão de curso de
Nutrição e Metabolismo.

Trabalho apresentado à disciplina de RNM4509 Trabalho de Conclusão de Curso, para graduação
no Curso de Nutrição e Metabolismo da
FMRP/USP.
Orientador: Prof Dr WXRF

Ribeirão Preto
2018

3. Resumo
O resumo deve ser iniciado com um parágrafo com a referência bibliográfica do
trabalho apresentado, redigida segundo as normas da ABNT.
O texto do resumo deve ser elaborado em um único parágrafo, com 300 a 500
palavras, contendo o objetivo, métodos, resultados e conclusão do trabalho.
As palavras chaves, em número máximo de 5, devem ser relacionadas ao conteúdo
do trabalho. Consultar os Descritores em Ciências da Saúde para seleção das palavras
chaves. (http://decs.bvs.br/ )
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RESUMO
JESUS, Maria. Orientações para elaboração do trabalho de conclusão de curso
de Nutrição e Metabolismo. 2018. 15p. Trabalho de Conclusão de Curso
(Nutrição e Metabolismo) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão
Preto, 2018.
O objetivo deste manual é orientar a elaboração do trabalho de conclusão de curso
que deverá ser apresentado ao final do ultimo ano do Curso de Nutrição e
Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo. O manual traz informações sobre a formatação e sobre os itens que devem
compor o TCC
Palavras-chave: Trabalho de conclusão de curso, normas, formatação.

4. Sumário
Listagem com enumeração das principais seções e outras partes do trabalho na
mesma ordem e grafia usada no trabalho, acompanhadas do numero da página
correspondente.
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5. Introdução
Parte inicial do texto que traz informações sobre o assunto que será abordado. Deve
ser baseada na literatura científica e contextualizar o propósito do estudo. Pode conter a
justificativa do estudo e também o objetivo.

6. Objetivos
Descrição clara do propósito do estudo/trabalho.
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7. Desenvolvimento
Parte principal do trabalho, onde é descrito de forma ordenada e detalhada todos os
procedimentos para a execução do estudo/trabalho/pesquisa.
Pode ser subdividido em seções específicas como:
 Materiais e métodos
 Resultados
 Discussão
 Conclusão.

A seção Materiais e métodos deve ser descritiva e conter informações sobre o
desenho do estudo e a população estudada, sobre a coleta de dados, sobre o local e
período da coleta, sobre questões éticas, e análise dos dados coletados.
Na seção Resultados devem estar apresentados os dados da pesquisa, sejam na
forma de texto, tabelas, gráficos, figuras ou quadros. A apresentação dos resultados
deve ser objetiva e clara, evitando-se a repetição de informações apresentadas em
tabelas e no texto.
Em algumas situações, os resultados podem ser apresentados juntamente com a
argumentação baseada na literatura. Neste caso, a seção será nomeada Resultados e
Discussão.
A seção Discussão deve ser objetiva, focada nos resultados obtidos e fazer um
paralelo com a literatura científica, por meio de argumentação.
A seção Conclusão deve sintetizar os resultados mais importantes do trabalho, que
respondem ao objetivo proposto.

8. Referências Bibliográficas
Trata-se da relação de todo o material consultado e citado no texto, de forma a
permitir a identificação de cada um. As referencias devem ser organizadas em ordem
alfabética, caso as citações no texto obedeçam ao sistema autor-data, ou conforme
aparecem no texto caso seja utilizado o sistema numérico. Todos os documentos
relacionados nas referencias bibliográficas devem ser citados no texto.
A lista de referencias bibliográficas do trabalho não deve ter alinhamento
justificado.
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9. Outros elementos
O trabalho pode conter elementos opcionais como dedicatória, agradecimentos,
epígrafe, listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, anexos e apêndices que
auxiliam no entendimento do estudo. Para utilização correta destes elementos no
trabalho consulte as especificações descritas nas Diretrizes para Apresentação de
Dissertações e Teses da USP (USP, 2016).

OUTRAS INFORMAÇÕES

1. Tabelas
As tabelas que integram o TCC devem ser elaboradas preferencialmente na posição
vertical. Não devem ter traços verticais ou horizontais para separar os dados internos e
devem ficar com a lateral esquerda e direita abertas. Utiliza-se traço horizontal apenas
na parte superior, para delimitar os nomes dos componentes, e inferior, para fechar a
tabela.
O titulo deve ser colocado acima da tabela, e conter obrigatoriamente a palavra
Tabela e a numeração correspondente (respeitando a sequencia que aparecem no texto).

Tabela 1. Distribuição dos alunos do 6º ano fundamental segundo idade
e sexo, 2018.
Feminino

Masculino

Total

Idade

n

%

n

%

n

%

11 anos
12 anos
13 anos
14 anos

16
9
7
2

47,0
26,5
20,6
5,9

12
5
2
1

60,0
25,0
10,0
5,0

28
14
9
3

51,8
26,0
16,7
5,5

Fonte: dados da pesquisa
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2. Citações
Trata-se da menção no texto de informações extraídas de fonte documental para
informar, esclarecer ou fundamentar as ideias do autor do trabalho. A fonte de onde foi
extraída a informação deve ser obrigatoriamente citada, respeitando os direitos autorais.
 Citação direta: reprodução literal de frase ou parte da obra consultada. Pode ser
colocada diretamente no texto, entre aspas duplas (texto de até 3 linhas), ou em
novo parágrafo, com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a
do texto. Na citação direta, é obrigatório a identificação do autor, ano e
paginação.

Exemplo:

 Citação indireta: (paráfrase) É a criação de um novo texto, com suas próprias
palavras, mas com base em documentos e conceitos de outro autor, mas
mantendo a ideia original. È obrigatório a colocação do autor do texto original

3. Plágio
O texto do TCC não deve conter plágio, isto é, não deve ter ideias, conceitos ou
frases de outro autor sem dar-lhe o devido crédito autoral, sem citá-lo como fonte de
pesquisa. O plágio é uma violação de direitos autorais e tem implicações civis e penais.

4. Apresentação de autores no texto.
O uso da literatura científica para a elaboração do trabalho implica na
obrigatoriedade de citar a fonte bibliográfica de onde foi extraída a informação,
respeitando-se os direitos autorais.
No corpo do trabalho, a apresentação dos autores das fontes bibliográficas
utilizadas, pode ser informando por meio de dois sistemas:
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 Autor-data (geralmente utilizado em trabalhos acadêmicos tipo dissertações e
teses)
 Numérico (utilizado em artigos científicos)

5. Modelos de referencias bibliográficas
5.1. Livro

Exemplo:
SILVA, R. S. Metodologias participativas para o trabalho de promoção de saúde e
cidadania. São Paulo: Vetor, 2002.

5.1.1. Livro (autor entidade)

Exemplo:
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Alimentação e Nutrição.
Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 84 p.

5.2. Capitulo de Livro

Exemplo:
CUNHA, D. F.; CUNHA, S. F. C. Nutrição e infecção. In: VANNUCCHI, H.;
MARCHINI, J. S. Nutrição Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. P. 318328.
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5.3. Artigo de periódico

SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Titulo do artigo. Revista, local de
publicação, volume, numero, páginas, ano publicação.
Exemplo:
POERNER, N.; RODRIGUES, E.; PALHANO, A. L.; FIORENTINI, A. M. Avaliação
das condições higiênico-sanitárias em serviços de alimentação. Revista do Instituto
Adolfo Lutz. v. 68, n.3, p. 399-405. 2009.

5.4. Trabalhos acadêmicos

Exemplo:
MOREIRA, T. R. B. M. Condições sanitárias e documentação de serviços de
alimentação de creches públicas e privadas. 2018. 83 p. Dissertação (Mestrado em
Saúde na Comunidade) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de
São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

5.5. Legislação

JURISDIÇÃO, Número da lei, decreto, portaria, data da aprovação. Ementa (se
houver). Publicador. Local. Data da publicação, Seção: paginação.
Exemplo:
BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 64, de 4 de fevereiro de 2010.
Altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito
social. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 05 fev 2010. Seção 1: p.1

Para outros tipos de material bibliográfico, consultar as Diretrizes para
Apresentação de Dissertações e Teses da USP (USP, 2016).
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