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1. O presente manual apresenta as orientações a serem seguidas pelos discentes ao longo do 

processo de elaboração do Projeto de Pesquisa e do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da 

graduação em Ciências Atuariais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). As 

normas podem ser encontradas no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

2. O TCC é uma atividade obrigatória do curso de Ciências Atuariais. Deve ser orientado por 

pelo menos um docente e é dividido nas seguintes unidades curriculares: 

 

Unidade Curricular Termo Horas Horas-trabalho 

Projeto de Pesquisa em Atuária (PPA) 7 60 120 

Produção Técnica em Atuária (PTA) 8 60 120 

 

Em cada semestre, orientações específicas no que diz respeito a cronogramas e prazos serão 

informados pelo(s) docente(s) das unidades curriculares. 

 

 

3. Na UC de Projeto de Pesquisa, espera-se que o aluno apresente o projeto final contendo, no 

mínimo: 

 

a. Capa 

b. Folha de rosto 

d. Introdução (problema de pesquisa, justificativa, hipóteses e objetivos) 

e. Referencial de Literatura 

f. Metodologia 

g. Cronograma 

h. Referências 

 

4. Na UC de Produção Técnica, espera-se que o aluno conclua o trabalho em formato de artigo 

científico ou monografia, o qual deve contemplar: 

 

4.1 Para o formato monografia: 

 

a. Capa 

b. Folha de rosto 

c. Resumo com até 5 palavras chaves 

d. Abstract com até 5 keywords 

e. Lista de tabelas 

f. Lista de figuras 

g. Lista de abreviaturas e siglas 

h. Sumário  

i. Introdução (problema de pesquisa, justificativa, hipóteses e objetivos) 

j. Referencial de Literatura 

k. Metodologia 

l. Análise dos Resultados 

m. Considerações Finais ou Conclusões 

n. Referências 

 

4.2 Para o formato artigo científico: 
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a. Capa 

b. Folha de rosto 

c. Resumo com até 5 palavras chaves 

d. Abstract com até 5 keywords 

e. Introdução 

f. Referencial de Literatura 

g. Metodologia 

h. Análise dos Resultados 

i. Considerações Finais ou Conclusões 

j. Referências 

 

5. Formatação do trabalho 

 

O Projeto de Pesquisa e o TCC deverão ser escritos obedecendo a seguinte formatação:  

 

Fonte: Times New Roman tamanho 12;  

Espaçamento entre parágrafos: 1,5 cm; Texto justificado; 

Tamanho do papel: A4 (21,0 cm x 29,7 cm);  

Margens: esquerda, 3,0 cm; direita 2,0 cm; superior 3,0 cm; inferior 2,0 cm; 

Numeração das páginas: canto superior direito, tendo início aqueles referentes aos elementos 

textuais (Capa, Folha de Rosto, Resumo, Abstract, Lista de tabelas, Lista de figuras, Lista de 

abreviaturas e siglas e Sumário não são numerados, muito embora entrem na contagem de 

páginas). 

Além dessas orientações, a escrita do trabalho deve considerar as normas da ABNT ou 

APA. 

 

 

6. Orientações para elaboração de um trabalho acadêmico teórico-empírico 

 

O roteiro apresentado a seguir tem como objetivo orientar o aluno na construção das partes 

fundamentais de um trabalho acadêmico, o qual pode ser apresentado no formato de artigo 

científico ou monografia. 

 

6.1. Problema de Pesquisa: 

 

De modo geral, toda investigação científica nasce de uma questão de pesquisa. Segundo 

Kerlinger (1991), um problema investiga como as variáveis estão relacionadas. Nesse âmbito, o 

autor explana que em sentido geral, um problema é uma questão que mostra uma situação 

necessitada de discussão, investigação, decisão ou solução. 

 

Complementarmente, Castro (1978) explica que todo trabalho científico deve ser original, 

importante e viável. Segundo o referido pensador, dizemos que um tema é importante quando 

está de alguma forma ligado a uma questão crucial que polariza ou afeta um segmento 

substancial da sociedade. Por sua vez, um trabalho original seria aquele cujos resultados têm o 

potencial para nos surpreender, ao passo em que a viabilidade de um certo tema é determinada 

pelos prazos, os recursos financeiros, a competência do futuro autor, a disponibilidade 

potencial de informações e o estado de teorização a respeito dele. 
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É imprescindível deixar claro que na visão de Kerlinger (1991), não fazem parte do escopo das 

questões científicas as perguntas de valor ou engenharia. Os problemas de engenharia são 

aqueles em que o interlocutor quer saber como fazer alguma coisa. “Como conseguir a 

integração?” é um exemplo de problema de engenharia. O autor explica que a ciência não pode 

resolvê-la porque sua forma e substância são tais que não é possível testá-las, ou seja, elas não 

afirmam nem implicam relações entre variáveis. Dessa maneira, a ciência jamais poderá 

responder a essas questões diretamente (KERLINGER, 1991). 

 

Adicionalmente, Kerlinger (1991) explicita que uma questão de valor pergunta qual de duas ou 

mais coisas é melhor ou pior que outra, ou se alguma coisa sob consideração é boa, má, 

desejável, indesejável, ou moralmente certa ou errada. Com isso, elas pedem julgamento das 

coisas a serem avaliadas. O autor demonstra que não há modo de testar tais afirmativas 

empiricamente. 

 

Como se verifica, Kerlinger (1991) mostra que as proposições testáveis contêm variáveis que 

podem ser medidas ou manipuladas ou que implicam tais medições e manipulações de 

variáveis. 

 

EXEMPLO DE QUESTÃO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS ATUARIAIS: 

 

Seguradoras mais endividadas subestimam seus montantes de provisões técnicas? 

 

Note que no exemplo as duas variáveis que estão se relacionando são o endividamento e os 

montantes de provisões técnicas, ensejando a aplicação empírica do trabalho. 

 

6.2. Hipóteses 

 

Após a elaboração da(s) questão(ões) de pesquisa, é imprescindível que o pesquisador 

delimite uma hipótese de pesquisa. Nesse sentido, segundo Kerlinger (1991) uma hipótese é 

um enunciado conjetural das relações entre duas ou mais variáveis. Desse modo, hipóteses são 

sentenças declarativas e relacionam de alguma forma as variáveis. Adicionalmente, devem 

implicar a testagem das relações enunciadas. De acordo com o autor, tanto as hipóteses 

quanto os problemas enunciam relações. A diferença reside que a hipótese é uma sentença 

afirmativa enquanto o problema é interrogativo. 

 

As hipóteses são as respostas esperadas às questões de pesquisa elaboradas, que serão 

submetidas à testagem empírica, com o objetivo de refutá-las.  

 

HIPÓTESE A SER TESTADA NO EXEMPLO: 

 

Seguradoras mais endividadas subestimam seus montantes de provisões técnicas. 

 

É imprescindível que tanto a hipótese de pesquisa quanto a própria questão de pesquisa devem 

estar subsidiados pela literatura a ser adotada. Para Martins e Theóphilo (2007), a escolha do 

tema se torna uma tarefa mais fácil quando há leitura de livros, e principalmente revistas 

técnicas e periódicos, dado que esses últimos geralmente abrangem temas atuais e polêmicos. 

Como a construção de um trabalho científico envolverá inúmeras horas de esforço, é 

imprescindível que o tema escolhido seja algo pelo qual o pesquisador efetivamente se 

interesse, dando estímulo ao mesmo. 
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Assim, diante dessa breve introdução, sugere-se, como balizador da elaboração do TCC, a 

seguinte estrutura de trabalho: Título, Introdução, Referencial de Literatura, Metodologia, 

Análise de Resultados, Considerações Finais ou Conclusões e Referências. 

 

6.3. Introdução 

 

Ao elaborar a Introdução, é recomendável que o autor do trabalho apresente sua questão de 

pesquisa e suas hipóteses, bem como a justificativa que subsidia a elaboração da pesquisa, sem 

a necessidade de criação de subtópicos só para isso. Assim, recomenda-se que a questão de 

pesquisa esteja devidamente amparada no referencial de literatura e em dados de mercado que 

apontam a relevância do assunto a ser abordado. 

 

EXEMPLO ADOTADO NO ROTEIRO:  

 

Como maneira de subsidiar a justificativa do trabalho, o autor poderia inicialmente apresentar 

os montantes das provisões técnicas obtidos junto às estatísticas de mercado da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e relatar sua importância relativa ao PIB nos 

últimos anos. 

 

Posteriormente, o autor poderia, por meio da vasta literatura de earnings management, 

referenciar artigos científicos (papers) que fizessem menção à questão, explicitando os 

impactos possíveis em termos de solvência das entidades securitárias que um 

subprovisionamento poderia gerar, citando os principais achados e arcabouços teóricos que 

justificariam essa prática esperada para empresas mais endividadas. 

 

O autor finalizaria a Introdução explicitando a estrutura do trabalho adotada por ele. 

 

6.4. Referencial de Literatura 

 

O Referencial de Literatura deve ser composto majoritariamente por artigos científicos 

(papers), teses de doutorado e dissertações de mestrado, abordando tanto os trabalhos 

internacionais como os nacionais, ressaltando pesquisas que foram feitas e que possuem algum 

tipo de relação com o trabalho sendo elaborado. É imprescindível notar que os trabalhos a 

serem referenciados não precisam possuir relação estritamente direta com o que o autor está 

fazendo, mas possuir pontos que merecem ser discutidos no contexto de sua pesquisa. 

 

Não obstante, além dos trabalhos relacionados (é usual que se dê um foco à trabalhos mais 

recentes neste ponto), o autor deverá apresentar os trabalhos clássicos que subsidiam as teorias 

que subsidiam sua questão e hipótese de pesquisa. 

 

Finalmente, se for pertinente ao tema adotado, é importante, antes de fazer a revisão de 

literatura de pesquisa, contextualizar o marco regulatório no qual o artigo sendo desenvolvido 

se encontra. 

 

Exemplo adotado no roteiro: O marco regulatório envolveria as circulares da SUSEP mais 

recentes sobre as provisões técnicas, ao passo que a revisão da literatura seria baseada em 

earnings management, discutindo em um primeiro momento, quais forças podem impactar o 

gerenciamento de resultados e depois abordando pesquisas no contexto securitário aplicado à 

estimação das provisões técnicas. 
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6.5. Metodologia 

 

Na seção de Metodologia, o autor explica detalhadamente os procedimentos empíricos 

adotados para se testar a hipótese em questão. Neste âmbito, é essencial, que em um primeiro 

momento, sejam abordadas as fontes de informação que compuseram os dados coletados. 

 

Por exemplo, se o autor adotar algum tipo de modelagem econométrica para testar sua hipótese, 

este deve detalhar de onde foram obtidas as informações (por exemplo, demonstrações 

financeiras de seguradoras), o período no qual elas se referenciam (2010 a 2020, por exemplo), 

bem como eventuais menções a estatísticas de mercado obtidas junto à SUSEP. 

 

Além disso, o autor deve explicar quais os procedimentos serão empregados. Note que em um 

trabalho teórico-empírico, se o autor utilizar uma metodologia já consolidada e empregada 

diversas vezes anteriormente na comunidade científica, ele não precisa demonstrá-la no 

trabalho, se limitando a apresentar como aplicá-la. Por exemplo, se o autor for aplicar um 

modelo de regressão por mínimos quadrados ordinários, ele não precisa demonstrar como se 

calcula o teste F da Anova (Analysis of Variance), mas ele deve mostrar a expressão analítica 

do modelo aplicado, bem como detalhar como foram construídas tanto a variável dependente 

como todas as variáveis que compõem o vetor de variáveis independentes. 

 

Recomenda-se, adicionalmente, que o autor cite os trabalhos que realçam o uso de determinada 

variável independente, por exemplo, como forma de subsidiar seu uso perante a comunidade 

científica e não parecer uma escolha arbitrária. 

 

Vale a pena complementar que os trabalhos teórico-empíricos não necessariamente fazem uso 

de métodos quantitativos, podendo se valer de metodologias qualitativas de investigação, que 

também requerem o entendimento adequado da técnica a ser empregada (por exemplo, 

avaliação etnográfica).  

 

6.6. Análise de Resultados 

 

Na Análise de Resultados, espera-se que o autor apresente os resultados, bem como discuta seu 

sentido à luz da literatura analisada. Por exemplo, deve-se verificar se há indícios de que a 

hipótese adotada foi ou não refutada, bem como verificar se os resultados se comportaram tal 

como preconizado pelo referencial teórico. 

 

Neste âmbito, a Análise de Resultados não pode ser elaborada de modo individualizada, mas 

contextualizada tanto com a questão de pesquisa, quanto com a hipótese e o referencial teórico 

adotado. 

 

Se os resultados não se comportarem como previsto, é recomendável que o autor 

busque teorias e ou explicações concorrentes que poderiam subsidiar os achados. 

 

 

 

6.7. Considerações finais ou Conclusões 

 

Nas Considerações finais ou Conclusões, é importante que o autor inicialmente faça uma breve 

“revisão do trabalho”, ressaltando de modo resumido qual era a questão de pesquisa, a hipótese 
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testada, bem como o referencial teórico adotado, a metodologia empregada e os principais 

resultados obtidos. 

 

Após esta retomada, o autor deve analisar as limitações do trabalho, expondo de modo claro 

potenciais limitações nos achados decorrentes das metodologias empregadas, bem como fazer 

sugestões de trabalhos futuros que superem tais limitações ou abordem aspectos não discutidos 

nesse trabalho. 
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