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O que é? 

Como requisito para a obtenção de certificação no Curso de Gestão 

Corporativa será exigido ao aluno a elaboração de Trabalho de Conclusão de 

Curso, em formato de Artigo. 

O artigo científico é uma apresentação sintética e suscinta dos estudos 

realizados a respeito de uma questão. Obrigatoriamente, possui a seguinte 

estrutura: a) Título; b) Autor; c) Epígrafe (facultativa); d) Resumo e Abstract; e) 

Palavras-chave; f) Conteúdo (introdução, desenvolvimento e conclusão); g) 

Referências. 

Os artigos deverão ser escritos em língua portuguesa, originais e inéditos 

e não poderão conter plágio.  

 

Qual o formato do material que deverá ser entregue? 

Os artigos deverão ser apresentados em arquivo eletrônico, formatados 

de acordo com as normas de documentação da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), em Word, folha tamanho A4, com no mínimo 10 (dez) laudas, na 

seguinte configuração;  

Título em português com, no máximo, 15 palavras em maiúsculas e em 

negrito;  

Resumo em língua portuguesa (entre 100 e 250 palavras), assim como a 

indicação de palavras-chave (entre 3 e 10 palavras), sendo opcional a 

apresentação adicional em inglês e espanhol;  

As páginas deverão ser numeradas; 
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Corpo do texto: configuração de página para papel A5, 

com margens esquerda e superior de 3,0 cm, e direita e inferior de 2,0 cm, 

alinhamento justificado, recuo de 1,5 cm na primeira linha; 

Parágrafos: fonte Times New Roman, letra tamanho 12, espaço 

entrelinhas 1,5 cm e sem espaço entre os parágrafos; 

As citações no corpo do texto devem ser feitas por sobrenome do autor, 

em maiúsculo, seguido da data da publicação e, no caso da citação direta, da 

página da publicação (sistema autor-data); quando se tratar de até três autores, 

todos devem ser citados; no caso de quatro ou mais autores, convém indicar 

todos, permitindo-se, porém, indicar apenas o primeiro autor seguido da expressão 

"et al."; 

As referências completas devem ser apresentadas apenas ao final do 

texto, em ordem alfabética, segundo os padrões da ABNT (NBR-6023:2018); 

As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo 

independente, com recuo de 4 cm; fonte no tamanho 10; espaçamento simples, 

sem aspas e sem itálico; as citações com até três linhas devem ser inseridas no 

próprio corpo do texto, entre aspas e sem itálico; o itálico deve ser utilizado 

somente para destacar palavras que não pertençam à língua portuguesa; 

As notas devem ser evitadas sempre que possível, no entanto, quando 

apontadas no corpo do texto, devem ser indicadas com números arábicos 

sequenciais, imediatamente depois da frase a que digam respeito, e serem 

apresentadas ao final do texto, numeradas sequencialmente, antes das referências 

bibliográficas; 

 

Quanto à Coordenação de Curso e Comitê Editorial: 

Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, ad 

referendum do Comitê Editorial constituído para esta finalidade. 

O Comitê Editorial avaliará o TCC e, se for o caso, retornará para 

alterações e correções. 

 


