
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002-PPGADM/UNICENTRO, DE 17 DE MARÇO DE 

2021 

 

 

 
Regulamenta normas e procedimentos para 

elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC): 

Dissertação. No programa de Pós-Graduação stricto 

sensu, nível de Mestrado Profissional em 

Administração. 

 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGAdm, em nível de 

Mestrado Profissional, com área de concentração em Estratégia, Inovação e Tecnologia, da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1° Regulamentar normas e procedimentos para elaboração de trabalho de conclusão de 

curso (TCC): Dissertação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Administração – 

PPGADM, em nível de Mestrado Profissional, nos termos do Anexo I, que é parte integrante 

deste documento. 

Art. 2° Revoga-se a Instrução Normativa n° 01/2018-PPGADM/UNICENTRO. 

Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 
Profa. Dra. Zoraide da Fonseca Costa 

Coordenadora do PPGADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002-PPGADM/UNICENTRO, DE 17 

DE MARÇO DE 2021 

 

REGULAMENTO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: DISSERTAÇÃO 

 

Art. 1°A elaboração das dissertações do Programa de Pós-Graduação em Administração 

– PPGADM deverão seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

em vigor. 

Art. 2° Para fins de padronização, deverão ser adotados modelo de capa, conforme 

Anexo I, o modelo de folha de rosto, conforme Anexo II, e o modelo de termo de aprovação, 

conforme Anexo III, da Instrução Normativa n° 1-PROPESP/UNICENTRO, de 12 de março 

de 2014, ou posteriores, se esta for revogada. 

Art. 3° A Ficha Catalográfica deve ser elaborada conforme o Art. 3° da Instrução 

Normativa n° 1-PROPESP/UNICENTRO, de 12 de março de 2014, ou posteriores, se esta for 

revogada. 

Parágrafo único: A Ficha Catalográfica deve ser solicitada a algum bibliotecário da 

UNICENTRO, por e-mail. 

Art. 4º. A Dissertação deve ser redigida em português, texto: fonte Times New Roman 

12, espaço 1,5 contendo, pelo menos, os seguintes itens: 

I – resumo e palavras-chave em português e em inglês, elaborados conforme a ABNT; 

II – lista de quadros, tabelas, gráficos 3/ou figuras, elaborados conforme a ABNT; 

III – sumário, elaborado conforme a ABNT; 

IV – introdução que deve, no mínimo, contextualizar o tema, apresentar o problema de 

pesquisa, os objetivos (geral e específicos), justificar a relevância científica e/ou tecnológica da 

pesquisa; 

V – revisão de literatura/referencial teórico, devendo, no mínimo, apresentar o suporte 

técnico do tema, problema e objetivos, incluindo uma revisão abrangente e atualizada das 

publicações científicas da área, inclusive com publicações internacionais; 

VI – aspectos metodológicos que devem apresentar o delineamento da pesquisa, de 

acordo com os objetivos e problema de pesquisa estabelecidos, contendo a abordagem 

metodológica adotada, a estratégia de pesquisa, a definição da população-alvo do estudo e 

amostra, as técnicas e instrumentos de coleta de dados e as técnicas de análise de dados; 

VII – a apresentação e análise dos resultados deve conter a descrição dos resultados de 

forma clara, utilizando os recursos necessários e inerentes a cada trabalho (figuras, diagramas, 

tabelas, quadros, fluxogramas, esquemas, etc.), sempre acompanhados das respectivas 

interpretações, sendo que a discussão deverá relacionar os objetivos propostos com os 

resultados obtidos e com dados de literatura, relacionando os problemas encontrados e 

justificando as soluções adotadas; 

VIII – considerações finais, devendo conter contribuições práticas da dissertação, as 

principais conclusões do trabalho desenvolvido em termos de respostas ao problema de 



 

pesquisa e aos objetivos, além de informar sobre as limitações do estudo, as perspectivas para 

a continuidade do trabalho e as sugestões de trabalhos futuros; 

IX – referências, que devem ser listadas segundo as normas da ABNT. 

Parágrafo único. A dissertação completa, contando de capa a capa, poderá conter até, 

no máximo, 100 páginas. 

Art. 5º A dissertação deverá apresentar dois produtos finais, sendo um artigo/relato 

técnico publicável em periódico e um relatório final que deverá ser entregue aos representantes 

da instituição pesquisa. 

 §1º o artigo/relato técnico deverá ser submetido à periódico na área da grande área do 

programa com QUALIS/CAPES B2 ou superior, com anuência e em coautoria com o(a) 

orientador(a). 

§ 2º relatório final deverá ser elaborado, em coautoria com o(a) orientador(a), para dar 

ciência ao(s) participante(s) do estudo dos principais resultados obtidos e demais informações 

pertinentes. Produtos como Manuais, E-books ou livros para treinamento, etc. que tenham 

utilidade para o(s) participante(s) da pesquisa devem ser incorporados ao relatório final. 

Art. 6º A versão final da dissertação deverá ser entregue à secretaria do PPGAdm, 

exclusivamente em por e-mail, em formato .pdf e .doc, acompanhada de uma cópia do 

comprovante de submissão do artigo/relato técnico (.pdf), do relatório final (.pdf) e demais 

documentos constantes em Instrução Normativa própria. 

Parágrafo único: Ao final do relatório final, no mesmo arquivo, devem ser incorporado 

o feedback do(s) participante(s) do estudo. 

 


