ROTEIRO BÁSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO – TCC
O TCC é requerimento obrigatório exigido pelo Ministério de Educação para
obtenção do título de Especialista em Bioética. No Curso de Especialização em
Bioética desenvolvido na Universidade de Brasília o TCC representará o
desenvolvimento de um estudo de revisão de literatura sobre um dos temas
abordados na disciplina Fundamentos de Bioética, eixo teórico de sustentação do
Curso, escolhido pelo(a) próprio(a) estudante de acordo com seu interesse
pessoal. O esforço central do TCC, deste modo, estará centrado na revisão de
literatura apresentada pelo(a) aluno(a) com referência ao tema ou autor
escolhido, com a pertinente fundamentação, análise e discussão, de acordo com o
roteiro apresentado abaixo. O trabalho total deverá ter de 30 a 50 páginas.
ESTRUTURA DO TCC
Página padrão: Tipo Times New Roman tamanho 12, com espaço inter-linhas
1.5, e numeração na esquina inferior direita, margens: esquerda e superior 3 cm;
direita e inferior 2 cm.
Capa: Dura, de acordo com modelo a ser fornecido pela Secretaria do Curso,
indicando a Instituição (Universidade de Brasília), o Programa de Pós-Graduação
em Bioética e o número de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Bioética
(Especialização), ano e nome do(a) aluno(a).
Título do Trabalho: Deve ser o mais sucinto possível, expressando a ideia
central do trabalho.
Resumo: Deve ter no máximo 250 palavras, contendo os seguintes pontos
básicos: apresentação do tema a ser estudado; as justificativas do estudo; os
objetivos principais do trabalho; principais pontos discutidos; e, se pertinente,
conclusão.
Palavras Chave: Devem ser escolhidas até cinco (5) palavras centrais que
identifiquem o que está sendo trabalhado no texto; devem ser colocadas em
sequencia ao Resumo.
Agradecimentos: Este tópico é facultativo; aqueles(as) alunos(as) que
desejarem, devem apresentar neste item os agradecimentos a pessoas e/ou
instituições e organismos que contribuíram para a conclusão de seu curso.
Sumário
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Introdução: Deve ter de duas a quatro laudas (página padrão, Tipo Times New
Roman tamanho 12, com espaço inter-linhas 1,5, margens: esquerda e superior 3
cm; direita e inferior 2 cm). O aluno deve neste tópico APRESENTAR o assunto a
ser discutido, justificando a escolha do mesmo (JUSTIFICATIVA). O leitor do
trabalho deverá ter uma ideia clara do tema a ser desenvolvido pelo estudo. No
final da Introdução, no último parágrafo, deixar o leitor informado sobre a
finalidade básica do trabalho (por exemplo: “Estudar a obra de Peter Singer no
que se refere ao tema da ética animal”).
Revisão da Literatura: Esta é a parte central do trabalho. Nela o(a) aluno(a)
deve desenvolver a revisão da literatura sobre o tema que foi escolhido para ser
estudado. De preferência a Revisão da Literatura deve apresentar um breve
histórico sobre o tema escolhido, os autores principais que o estudaram ou o
criticaram. Este histórico deve estar sustentado em bibliografia pertinente e
atualizada que o(a) estudante coletou no transcorrer do Curso e nas fontes
pertinentes de consulta bibliográfica proporcionadas pelo(a) mesmo(a). Este
tópico deve ter de 10 a 20 páginas nos mesmos padrões que os estabelecidos
para a Introdução, indo dos aspectos mais gerais relacionados com o tema
escolhido, até aspectos mais específicos, de forma a proporcionar ao leitor uma
crescente e adequada compreensão do texto. Se, por exemplo, o(a) estudante
escolheu como seu tema de monografia discorrer sobre um dos autores
apresentados no Curso (por exemplo, H. T. Engelhardt Jr, ou Peter Singer...),
deverá apresentar suas principais obras, um resumo básico das mesmas, as
ideias principais do autor escolhido com relação ao tema do estudo, etc.
Objetivos: O(a) aluno(a) deve identificar o Objetivo Geral do seu estudo, seguido
de dois a quatro Objetivos Específicos, que necessariamente devem ter relação
com o Objetivo Geral (o qual, naturalmente, é mais amplo).
Discussão: Neste tópico o trabalho deve incluir as opiniões pessoais do(a)
aluno(a)/autor(a) do trabalho, logicamente pautadas nos seus conhecimentos a
partir de fundamentações adequadas e sólidas da bioética. O tópico chama-se
“Discussão”, pois a ideia é que neste capítulo sejam discutidos os assuntos que
foram elencados na Introdução e na Revisão da Literatura. O capítulo deve
incluir, se pertinente, posições controversas de variados autores sobre o tema ou
o autor escolhido e estudado no trabalho, se possível com a própria
interpretação do(a) aluno(a). Este tópico deve ter de 10 a 20 laudas.
Considerações Finais e Conclusões: Aqui o(a) aluno(a) deve traçar algumas
breves considerações sobre o que foi abordado na monografia de um modo geral,
reforçando os pontos principais, as projeções do tema (ou do autor) que está
sendo estudado. Este tópico deve ter de uma a duas páginas.
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Referências Bibliográficas: As referências devem ser indicadas no texto por um
algarismo arábico sobrescrito, atendendo a ordem de entrada no texto logo após
concluir a afirmação ou dado retirado daquela (ou daquelas, quando for mais de
uma) referências. Quando em outro lugar do texto a mesma referência for usada
outra vez, o número sobrescrito deverá ser mantido o mesmo utilizado na
primeira ocasião. Quando o nome do autor for citado explicitamente no texto, o
número de indicação deve estar sobrescrito em seguida ao seu nome. Quando a
referência advém de até dois autores, o nome de ambos deve estar citado (por
exemplo, Fortes e Segre) quando mais de dois, cita-se o primeiro seguido por et
al (por exemplo, Segre et al).
Lista das Referências: Devem sedescritas utilizando-se o modelo Vancouver, ou
seja, numeradas por ordem crescente de aparição no texto. Ver Revista Brasileira
de Bioética 2012; 8 (1-4): 123-9.
Anexos: Se necessário, incluir Anexos no final do trabalho, depois das
Referências, com menção ao(s) mesmo(s) no transcurso do texto, onde ele(s) foi
(foram) indicado(s).
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