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1 INTRODUÇÃO

É a apresentação do trabalho, onde se informa os motivos que levaram à pesquisa, o problema, os
objetivos e a justificativa.
2 DESENVOLVIMENTO

Parte principal do texto, dividido em capítulo, seções ou subseções. Contém a descrição
pormenorizada do assunto, fundamentação teórica, a metodologia (material e método), os
resultados e respectivas discussões, relacionando-os aos trabalhos analisados na revisão de
literatura. Faz-se as citações e as notas bibliográficas e/ou explicativas, no texto ou em notas de
rodapé.

3 CONCLUSÕES
Parte final do texto na qual se apresentam as considerações finais. É a recapitulação sintética dos resultados obtidos.
Podendo incluir recomendações e/ou sugestões para trabalhos futuros. (opcional).
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1. INTRODUÇÃO

Faz uma APRESENTAÇÃO do trabalho, por isto deve
INTRODUZIR o assunto, a temática, justificar a importância do
assunto, problematizá-lo, apresentar a fundamentação teórica que foi
utilizada e a metodologia, dando uma pincelada dos resultados.
Pode ser um único texto (o que é melhor) ou pode vir
dividido por itens – fica a sua escolha e à aprovação do orientador(a).
Em geral Costura-se dentro deste texto os Objetivos, mas
no Centro de Joinville os professores preferem que os Objetivos
venham em item separado, no final da introdução [como já foi
explicado em sala de aula – vide slides anteriores].

OBSERVE PAGINAÇÃO:
As páginas dos elementos PRÉ-TEXTUAIS (até a
Introdução) são contadas mas não numeradas, por isto, neste caso, a
paginação começa em 15.
A paginação fica na parte superior da página a 2 cm da
margem direita. A inserção da página no Word faz esta medida
automaticamente.
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2. MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
(Início da FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA)

Você criará títulos – itens e subitens conforme sua revisão
bibliográfica.

CADA NOVO CAPÍTULO SERÁ INICIADO
EM NOVA PÁGINA – o mesmo não é necessário
para o caso dos subtítulos.
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3. CURITIBA E SUAS SOLUÇÕES URBANAS
(Continuação da FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA)

A revisão bibliográfica pode ser dividida em mais de um CAPÍTULO e
não apenas em subtítulos.

CADA NOVO CAPÍTULO SERÁ INICIADO
EM NOVA PÁGINA – o mesmo não é necessário
para o caso dos subtítulos.
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4. METODOLOGIA
Sempre há possibilidade de nomear os itens da metodologia
Ex. 1.: Metodologia de Projeto do Produto
Ex. 2.: O sistema PLANUTS
A arquitetura do sistema
A estrutura das informações
A avaliação interna do sistema
[utilização do software SIG freeware]

[Caso tenham curiosidade, eis o trabalho do Ex. 2]
MAGAGNIN, Renata Cardoso. Um sistema de suporte à decisão na internet para o
planejamento da mobilidade urbana. 2008, 296 p. Tese (Doutorado) - Programa de PósGraduação em Engenharia dos Transportes, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de
São Paulo. São Carlos, SP, 2008.
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5. RESULTADOS
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Elementos Pós-Textuais
REFERÊNCIAS: Elemento obrigatório, elaborado conforme a

NBR 6023. Constitui uma lista ordenada dos documentos
efetivamente citados no texto. Não deve ser referenciadas
fontes bibliográficas que não foram citadas no texto. Caso
haja conveniência de referenciar material bibliográfico não
citado, deve-se fazer uma lista própria após a lista de
referencias, sob o título Bibliografia recomendada.
(NBR10719, 1989, p.13).

GLOSSÁRIO: Elemento opcional, consiste de uma lista em
ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas usadas
no texto, acompanhada das respectivas definições.
APÊNDICES: Elemento opcional. Texto ou documento
elaborado pelo autor a fim de complementar o texto
principal.
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Elementos Pós-Textuais

ANEXOS: Elemento opcional. Texto ou documento não elaborado
pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação ou
ilustração.

APÊNDICES E ANEXOS
São identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e
respectivos títulos.
APÊNDICE A - Título

APÊNDICE B - Título
ANEXO A - Título
ANEXO B - Título

Maria Bernardete M. Alves e
Marili I. Lopes
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REFERÊNCIAS

120
GLOSSÁRIO

Relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito
ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das
respectivas definições.
FRANCISCO, João Luiz. Considerações sobre os fatores críticos de sucesso para a
produtividade e competividade dos estaleiros do Vale do Itajaí. 2014. 82 p.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Engenharia Naval, Centro
de Joinville, Universidade Federal de Santa Catarina. Joinville, SC, 2014.

(p. 64)
Anchor Handling Tug Supply (AHTS): embarcação especializada na
operação do tipo offshore, sendo utilizada em operações de
manobras de ancoras e no posicionamento de plataformas, reboques
oceânicos de grandes estruturas e embarcações, socorro e
salvamento.
Capacidade industrial: habilidade de uma empresa em atender a
demanda atual e futura, antepondo-se a situações possíveis e futuras
de alterações deste índice.
Empresa:
Estaleiro de Construção Naval:
Estaleiro de Construção Náutica:
Estaleiro de Reparo Naval: Navio de carga geral:
Navio ro-ro:
Plataform Supply Vessel (PSV): navios de apoio à plataformas de
exploração de petróleo no mar.
Rebocador Portuário:
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APÊNDICE(S)

Texto ou documento ELABORADO PELO AUTOR para
complementar a argumentação ou servir de instrumento.
Os Apêndices serão apresentados centralizados na página e serão
identificados por letras.
Caso se esgotem todas as letras do alfabeto, serão utilizadas letras
maiúsculas dobradas (AA, BB).
Coloque cada apêndice numa página.
Se houver mais de um Apêndice, relacionem todos no Sumário

APÊNDICE A – Resolução das equações de equilíbrio para a balança
traseira do triciclo
APÊNDICE B – Processo de homologação para emissão do CAT

APÊNDICE C – Memória de Cálculo
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ANEXO(S)

Texto ou documento NÃO elaborado pelo autor que serve de fundamentação,
comprovação ou ilustração.

Os Anexos serão apresentados centralizados na página e serão identificados por
letras.
Caso se esgotem todas as letras do alfabeto, serão utilizadas letras maiúsculas
dobradas (AA, BB).
Coloque cada anexo numa página.
Se houver mais de um Anexo, relacionem todos no Sumário
ANEXO A – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador e Mobilidade
Urbana
ANEXO B – Árvores de Segmentação
ANEXO C – Distribuição da amostra por variáveis

[Caso tenham curiosidade, eis o trabalho do Anexo A]
SANTOS, Osny Bomfim. Indicadores de mobilidade urbana: uma avaliação da sustentabilidade em
áreas de Salvador - Bahia. 2009, 144 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Ambiental Urbana – MEAU, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2009.
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ÍNDICE

Lista de palavras ou frases, organizadas segundo determinado critério,
que localiza ou remete para as informações contidas no texto.

