
 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA (CBT) 

 

A Direção do Instituto, entendendo a necessidade de que cada aluno coloque em 

prática em sua igreja local o que foi aprendido nos 3 anos de estudo do CBT, publica 

as normas para apresentação do TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): 

1) O TCC é condição para o recebimento do certificado de conclusão de curso, 

ainda que você tenha sido aprovado em todos os módulos do CBT. 

2) O TCC deverá levar em consideração o que foi ministrado nestes 3 anos de 

curso. Ao longo do desenvolvimento do trabalho você deve, sempre que 

possível, fazer menção ao conteúdo dos módulos e às lições aprendidas. 

3) O TCC consistirá, em síntese, da apresentação, de um programa de lições, 

séries de sermões ou estudos, com duração de 1 ano, para o grupo sob sua 

responsabilidade atualmente, sociedade interna da qual já tenha 

participado ou grupo com o qual você tenha interesse em trabalhar 

(casais, jovens, música, congregação, escola bíblica, igreja de gente pequena, 

etc.). 

a. Como exemplo, se você é líder de uma congregação (missionário), que 

séries de sermões seriam pregadas ao longo de um ano? Por que? Que 

lições do Instituto nortearam suas escolhas? Se você é líder de 

juventude, que lições seriam ministradas ao longo de um ano para os 

jovens sob sua responsabilidade? Por que? Que benefícios as lições do 

Instituto trariam a um grupo de jovens? Se já trabalhou com ministério 

de casais, que encontros, estudos e dinâmicas seriam proveitosos para 

este grupo? Se pretende engajar-se em uma frente missionária, como 

preparar um grupo para esta empreitada? Que estudos implementaria? 

4) A ordem e o propósito de cada tema abordado deverão ser justificados na 

exposição do trabalho. 

5) Se você compartilha seu ministério ou sua visão de projeto com outro aluno 

que esteja concluindo o CBT nas mesmas condições, poderá unir-se em dupla 

para a realização do trabalho. 

6) O TCC deverá ser submetido ao seu pastor local. O nome do pastor, bem 

como um email de contato, devem constar da folha de rosto do TCC.  

7) Seu trabalho deverá conter no mínimo 5 e no máximo 10 laudas. A folha de 

rosto não é considerada lauda, para efeito desta regra. 

8) O TCC deve ser apresentado até 10 de fevereiro do ano seguinte ao término 

do CBT 

9) O TCC deve ser enviado para o endereço eletrônico dir@ibrmec.com.br, em 

formato doc, docx ou pdf. 

10) O resultado será um de dois possíveis: Aprovado ou Reprovado. 

11) Em caso de reprovação, o trabalho deverá ser reapresentado sanando as 

exigências pontuadas no prazo de 10 dias corridos. 
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12) Caso não seja entregue dentro do prazo estabelecido no item 8 ou não haja a 

reapresentação dentro do prazo estabelecido no item 11, o aluno não terá seu 

nome inscrito para a formatura. 

13) A estrutura do TCC obedecerá à ordem abaixo (cada item deve vir em uma 

página – ANEXO I). Como o CBT é um curso livre, não seguimos rigidamente 

as normas da ABNT: 

a. Folha de rosto no qual constarão os nomes do(s) aluno(s), do pastor e 

da igreja e o título do seu trabalho. 

b. Sumário: nesta parte, você resumirá sua experiência no Instituto e 

falará sobre seu ministério na igreja local. 

c. Diagnóstico de necessidades e objetivos1: nesta parte, você deverá, 

primeiramente, fazer um diagnóstico do grupo escolhido (casais, 

juventude, música, etc), destacando os pontos fortes, que devem ser 

reforçados, e os pontos fracos, os quais você entende que devam ser 

corrigidos. Ao relacionar os objetivos, você deverá demonstrar o que 

quer alcançar com o programa que vai expor (item 3). Os objetivos 

devem ser mensuráveis; evite objetivos genéricos. Assim, se você 

entende que o grupo deve “crescer na fé”, deverá especificar quais 

serão os parâmetros desse crescimento e como ele poderá ser 

observado ao longo de um ano. 

d. Corpo do trabalho: apresentação do programa de um ano com as 

justificativas, conforme mencionado no item 3. 

e. Conclusão: uma breve palavra final, resumindo as letras c e d. 

14) Outros requisitos formais (vide exemplo no anexo I): 

a. Texto em fonte tamanho 12, Arial ou Times New Roman 

b. Espaçamento simples entre linhas. 

c. Espaçamento 6 entre parágrafos. 

d. Os títulos (Sumário, Diagnóstico de Necessidades, Objetivos, 

Apresentação, Conclusão) devem ser destacados em negrito, fonte 14, 

no alto da folha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Caso você não lidere um grupo na igreja, mas já tenha participado de um em outra ocasião ou mesmo 

em outra igreja, poderá valer-se dessa experiência nesta parte do trabalho. Se você está apresentando o 

trabalho para um grupo com o qual você nunca trabalhou na posição de liderança, poderá fazer sua 

análise em um contexto mais amplo, seja denominacional ou mesmo nacional. 



 

 

ANEXO I: EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO 

 

Esta é a folha de rosto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é um exemplo de sumário, conforme item 13, letra d, que vale para os 

demais tópicos: 

 

 

IBRMEC – Instituto Bispo Roberto 
McAlister de Estudos Cristãos 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
DO CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA 

Nomes dos alunos 

Nome do pastor 

Nome da igreja 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

 

 

 

Sua cidade/Estado 

Ano 

Sumário 

Aqui o aluno resumirá sua experiência no 
Instituto e falará sobre o seu ministério na 
igreja local. 

Seja objetivo. 

Iniciei meus estudos em xxxxxx com 
grandes expectativas, etc, etc. 

Meu ministério na igreja local é xxxxxx, etc, 
etc, etc. 


