
APÊNDICE A 

GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA NORMALIZAÇÃO DOS 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DA  

FESP FACULDADES 

 

Com o objetivo de fornecer ao acadêmico do Curso de Direito da Fesp 

Faculdades, que está vivenciando o momento de construção do seu TCC na forma 

de artigo científico, um instrumento que lhe servisse de guia para dirimir suas 

dúvidas, a Coordenação de TCC – COOTRACC organizou esse Guia de Orientação 

que trata das Normas e Procedimentos Gerais para Elaboração do TCC na referida 

instituição. 

 
1 FORMATAÇÃO: Compreende toda a estrutura gráfica e diagramação do trabalho 
abrangendo: o layout de página, dimensão do parágrafo e espaçamento entre linhas, 
espaçamento entre itens e subitens, especificações de fonte, paginação, sumário, 
resumo, configuração da citação, e estrutura de referências conforme orienta a NBR 
14724: 2011 da ABNT. 
 
1.1 LAYOUT DE PÁGINA: Medida padrão para a delimitação das margens: superior 
e esquerda = 3 cm, direita e inferior = 2 cm, adotar no texto todo. Na impressão usar 
papel A4, cor branca, verifique a configuração da impressora que deve seguir essa 
mesma medida padrão. Não utilizar o verso da folha para impressão. 
 
1.2 DIMENSÃO DO PARÁGRAFO: Medida para delimitação da primeira linha de 
cada parágrafo e espaçamento entre linhas = 1,5 cm no Word. Total de linhas por 
parágrafo entre 5 a 7. Recomenda-se que o parágrafo não seja superior a 11 linhas. 
Alinhamento justificado. 
 
1.3 ESPAÇAMENTO ENTRE SESSÕES E SUBSSESÕES: Medida antes e depois 
de cada item e subitem = 1,5 cm livre, iniciar no próxima linha. Alinhamento 
justificado. 
 
1.4 ESPECIFICAÇÕES DE FONTE: Tipo padrão Arial ou Times New Roman; 
tamanho 12 para texto e citações curtas; tamanho 10 para citações longas e notas 
de rodapé. Usar caixa alta nas sessões primária e secundária; negrito nas sessões 
primária e terciária, bem como nos grifos. Usar itálico nas expressões estrangeiras e 
termos científicos. 
 
1.5 PAGINAÇÃO: Elementos pré-textuais, não numerar, fazer a contagem a partir 
da folha de rosto. Elementos textuais, numerar a partir da introdução até a última 
página. Posicionamento, 2 cm da borda superior, alinhado à margem direita. Tipo de 
fonte é a mesma do texto, tamanho 10 para os números. 
 
1.6 CONFIGURAÇÃO DO RESUMO: Elaborado conforme a NBR 6028: 2003 da 
ABNT, contendo o título e subtítulo, se houver, separado por (:) com alinhamento 



justificado, fonte tamanho 12, digitado em caixa alta e negrito em língua vernácula. A 
designação do resumo é feita com alinhamento centralizado, fonte tamanho 12, 
caixa alta e em negrito. O texto é digitado com fonte tamanho 12, espaçamento 
simples, sem entrada no parágrafo da primeira linha, alinhamento justificado, 
contendo 250 caracteres, aproximadamente 10 linhas; seguido de 3 à 5 palavras-
chave (palavras representativas do conteúdo do documento), expressão digitada em 
caixa alta e negrito, seguida de dois pontos. As palavras-chave devem ser 
separadas entre si por um ponto. 
 
1.7 CONFIGURAÇÃO DA CITAÇÃO: estruturada consoante a NBR 10520:2002 da 
ABNT que estabelece procedimentos para colocação de citação em documentos e 
trabalhos científicos. O sistema adotado é o de autor data. Nas citações indiretas 
colocar o sobrenome do autor e ano; nas diretas curtas colocar o texto transcrito 
entre aspas, indicando sobrenome do autor, ano e o número da página; nas diretas 
longas utilizar um recuo de 4 cm na margem esquerda, fonte 10, espaço simples, 
sobrenome do autor, ano e número da página, alinhamento justificado. Deixar um 
espaçamento de 1,5cm antes e depois da citação; na citação da citação, colocar o 
sobrenome do autor original, ano, página, apud sobrenome do autor que citou a 
obra, ano e página. O autor que citou a obra é o que vai ser colocado na lista de 
referências.  
 
1.8 ESTRUTURA DAS REFERÊNCIAS: Deve ser organizada seguindo as 
recomendações da NBR 6023: 2002 da ABNT, observando os seguintes aspectos: 
Localizada no final do texto, em lista organizada por ordem alfabética. A quantidade 
deve atender ao requisito mínimo dez, cuja validação deve contemplar aquelas 
publicadas nos últimos cinco anos, exceto legislação, obras clássicas, esgotadas, e 
não reeditadas. A digitação deve ser feita em espaçamento simples no texto e 1,5 
cm entre referências, com alinhamento à esquerda. 
 
2 ESTRUTURA TEXTUAL DO ARTIGO: Organizado conforme a NBR 6022: 2003 
da ABNT, que estabelece um sistema para a apresentação dos elementos que 
constituem o artigo científico, observando os seguintes aspectos:  
 
2.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS: Elementos que antecedem o texto, permitindo a 
sua identificação. Constituídos de: a) título, e subtítulo (se houver), contendo nota de 
rodapé indicada por *especificando a natureza, a finalidade do trabalho e o semestre 
de sua apresentação; b) nome(s) do(s) autor(es) orientando e orientador 
respectivamente nessa ordem, digitado em caixa alta, negrito, espaçamento simples 
e fonte 12; c) resumo em língua vernácula; d) palavras-chave na língua do texto, 
digitado em espaçamento simples e fonte 12. Notas sobre a qualificação e endereço 
eletrônico dos autores em rodapé indicada por **orientando e ***orientador. 
 
2.2 ELEMENTOS TEXTUAIS: Parte do artigo em que é exposta a matéria objeto do 
estudo. Constituídos de: a) Introdução ou considerações iniciais, contendo a 
delimitação do tema, problema, hipótese, objetivo geral, metodologia fundamentação 
teórica adotada, divisão das principais sessões, e principal conclusão. Não se coloca 
citação; b) desenvolvimento, estruturado em itens e subitens englobando aspectos 
teóricos, análise de dados e resultado da pesquisa, devendo conter obrigatoriamente 
citações diretas e indiretas contemplando todos os autores listados nas referências; 
c) considerações finais ou conclusões, texto que deve fazer referência ao problema 



e ao objetivo, bem como aos principais resultados da pesquisa. Não se coloca 
citação. A digitação deve seguir as especificações normativas dos itens 1.2, 1.3 e 
1.4. 
 
2.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS: Elementos que complementam o texto, 
constituídos de: a) título, e subtítulo (se houver) em língua estrangeira; b) resumo 
em língua estrangeira (em inglês Abstract, em espanhol Resumen, em francês 
Résumé); c) palavras-chave em língua estrangeira (em inglês Keywords, em 
espanhol Palabras clave, em francês Mots-clés); d) referências, organizadas 
conforme item 1.8; e) apêndice(s) caso tenham sido produzidos como parte da 
concepção metodológica da pesquisa; f) anexo(s), o termo de Responsabilidade/ 
direitos autorais e a declaração de ficha catalográfica fornecida pela Biblioteca da 
Fesp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO D 

TERMO DE RESPONSABILIDADE/DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Eu ______________________________________, RG nº ____________SSP/PB, 

Acadêmico(a) do Curso de Bacharelado em Direito, autor do Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC, intitulado ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

orientado pelo professor(a) _____________________________________________ 

______________________________________, declaro para os devidos fins que o 

TCC que apresento atende as normas técnicas e científicas exigidas na elaboração 

de textos, indicadas no Guia para Elaboração de Trabalho de Conclusão de 

Curso da Fesp Faculdades. As citações e paráfrases dos autores estão indicadas e 

apresentam a origem da ideia do autor com as respectivas obras e anos de 

publicação. Caso não apresente estas indicações, ou seja, caso caracterize 

crime de plágio, estou ciente das implicações legais decorrentes deste 

procedimento. 

 

Declaro, ainda, minha inteira responsabilidade sobre o texto apresentado no TCC, 

isentando o professor orientador, a Banca Examinadora e a instituição de 

qualquer ocorrência referente à situação de ofensa aos direitos autorais. 

 

 

Cabedelo, PB, ____ de _____________ de 201____ 

 

_____________________________________ 
Assinatura do Acadêmico(a) autor do trabalho 

Matrícula do Acadêmico(a) autor do trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          TERMO DE COMPROMISSO 
     PROFESSOR ORIENTADOR(A)/ACADÊMICO(A) 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
                              (ANEXO A) 

 

Tendo em vista a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, intitulado: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

do Curso de Bacharelado em Direito da Faculdade de Ensino Superior da Paraíba – 

FESP, eu, ___________________________________________________________ 

Professor(a) Orientador(a), comprometo-me com a orientação e acompanhamento 

desse trabalho, com a realização de, no mínimo 08 (oito) momentos, podendo ser 

presencial e/ou online, devidamente registrados no formulário de acompanhamento 

do Controle de Orientação (ANEXO B). Eu, ________________________________ 

____________________________________________________, Acadêmico(a) do 

Curso de Bacharelado em Direito da Faculdade de Ensino Superior da Paraíba – 

FESP, regularmente matriculado(a) sob o número ________________________, 

semestre _____________, declaro aceitar o horário, a metodologia do trabalho, as 

orientações, sugestões e recomendações do Professor(a) Orientador(a), bem como 

declaro ter conhecimento das normas adotadas pela FESP referentes ao 

desenvolvimento do TCC. 

 

Cabedelo, PB, _____ de ____________________ de 201___ 

 

___________________________ 
Professor(a) Orientador(a) 

 
 
 

____________________________ 
Acadêmico(a) Autor(a) do TCC  

 

Informações complementares: 

E-mail do Acadêmico(a): _______________________________ 

Telefone do Acadêmico(a): _____________________________ 


